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INLEYDINGE 

T O T D E 

ALG EME E NE 

TEYKEN-KONST; 
WAAR IN 

De gronden en Eygenfchappen, die tot on- 
feylbaar en verftandig begryp van de Tey- 

ken-Konst noodig te weten zyn, kort 
en klaar worden aangewelen. 

Zynde niet alleen den Leerlingen der Teyken¬ 
en Schilderkunde y Beeldhomverye en Glasfchrtjf kunde , 
tot een aanlejdtnge nut en DienjHg, maar ook om aan alle 

Liefhebbers en Beminnaars, foo van Defe , als van alle 

andere konden (daar uyt voort-komende) een befchejdene 

Kcnnijfe mede te deelen. 

Door W. G O E R E E. 
In dcfen Vierden Druk, van den Autheur nieuwlijks oyerfien 

en verbeterd. 

Tot AMSTELDAM, 

By ANDRIES van Ü A M M E, 
Boekverkooper op ’t Rokkin bezyden de 

Beurs, iyoy. 





Aan de Konftlievende 

LEZERS; 
En in 't byzonder 

AAN DE 

VOORTREFFELYKE 

BURGERSC HAP 
DER 

Wijd-vermaarde Koopftadt 

AMSTERDAM, 

Beminde Lezers, en Allervoortreffelijkjie 
Burgers ; 

het de pragtige Bonwge- 
groot Aanzien geeft, dat- 

net een ‘Deftig Voorportaal 
, zóud’t nochtans belachhe- 

lyk fchynen, by-aldien men d’Ingang van een 
flechtWoon-hutje,even als die van een Koning- 
lijk Paleys, in’tVoor-aanzien vergieren wilde : 
’t geen ons vermaand , hoe grooten wanfchik 
het geven zou, zoo wy djt kleyne Boekje, dat 
niet boven Een Beknopte \ nleyding te ach¬ 
ten is, door een lange Voorreden, onzen Le¬ 
zer beftonden fmaakelijkte maaken. Wy voor 
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VOORREDEN. 

ons deel , hadden nooit gedacht, dat dusken 
gering Ontwerp der Algemeene Teykenkunde, 
de beurt zon krygen, voorde Vierdemaal aan’c 
licht te koomen;en wy hadden’t ook languyt 
de zin gezet, verder de hand daar aan te (laan; 
tcrwylwe onzen tyd nu al eenige Jaaren, zoo 
geheel-en al 5 aan een bezigheyd van meerder 
belang hadden opge-Offèrd ,* dat’er niet een le¬ 
dig uurtje voor Dingen van die natuur, konden 
afgeknepen worden. En gelijkwe meenden onsv 
Talent in die Onderneming, veel beter tot nut 
van’t Algemeen, en ziel verquikkend vermaak 
van ons zelven, te zullen befteeden , alzoo 
hebben wy nu weinig Jaaren geleden , met 
kennelijke blyken geftaaft. Datwe in al dat 
tijdverloop, onze leeftyd niet in ledigheyd ver¬ 
lieten hebben. Nadien wy nochtans niet al te 
Steyl-Oorig wilden weygeren, dat onze Kindze 
Inleyding totdePraktyk der Algemeene Tey- 
ken en Schilder-konft, wederom herdrukt wierd, 
hebben wy ’tniet zoo ongeagt willen toeftaan, 
zonder ’t zelve Boekje van niuws te doorloo- 
pen, en ’t een en ’t ander, dat ons onder die 
O verziening in ’t zin viel, daar by te doen: zon¬ 
der dat wy nochtans tijd vonden, ’tzelve over 
zyn gantfche lichaam, door een netter Styl en 
zuy verder Taal te verleeft en; gemerkt wy ons 
lieten voorftaan,Dat d’Onderwy zingen den Jon- 
gelingen^an veel meer te nutte koomen, alze 
in een genieefle Taab kort en klaar, en zon- 



VOORREDEN, 

der opgepoetfte reden worden voorgefteld. In 
hoedanigen toeftel dan ook dit Boekje weder¬ 
om in de Weereld komt. En zoo wy daar 

w 
rr 

tuilchen aan andere van meer bequaamheyd en 
jeugdiger jaaren bevolen laaten, ’t reftant van die 
Dingen af te doen, die verder aan ’t Groot Beflek 
van dit Ontwerp fchynen te ontbreeken; en wel¬ 
ke eertyds by ons waaren op’t Getouw gezet. 
En wy zyn’er ook zoo veel te gereeder afge- 
fcheyden, als ’t verloop onzer Leef-jaaren, en 
’t geduurig kneuzen onzer ziel-krachten, bin¬ 
nen d’omtrek van xl. Jaaren herwaards, on¬ 
der veel Smaad en Hoon van onze Na-beftaande 
geleden te hebben, on-ophoudelyk vermaande, 
De voorgeftelde Taax te voldoen*, dat is, om 
in plaats van de opgezette Webbe der Schil- 
derkonft af te Weven, Ons Groot Werk-(luk der 
Mozaïje Oudheden of Hïftorie der Hebreeuw- 
ze Kerke , aan het licht te brengen, en die 
wy met veelpragtige Print-Tafereelen, uytde 
heel-en half-oVerftulpte Geheugeniflen deraal- 
Oude Kaldeën, Sabeën, Egiptenaaren, Baby- 
loniers, Syriers, Arabiers, Hebreën, Feniciers,. 
Grieken en Romeynen, hebben geftoffèerd en 
opgehelderd, als tot noch toe van niemand , 
met zoo veel naauwkenrigheyd , en Tyd en 
Geld-fpilling,voordachtelyk voergenoomen was 
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y zullen’t Overloon 
ioeite: enonder-en- 

mede llechs eenige weyni 
Dienft hebben toegebragt, 
achten, voor zoo seringen 



VOORREDEN, 

te doen. Als waar toe wy dan ook over vyf- 
tien Jaaren, die twee BoekPDeelen der Jood- 
ze Oudheden , tot geen ander Oogmerk heb¬ 
ben uytgegeven, als om een aangenaam Voor- 
bereydzel van al deze toeftel te verftrekken. 
En gelyk ons, behalven de graage. aftrek van 
dat uytgegeven Werk, niet onbekend is, hoe 
grooten aantal daar van, in handen der Voor- 
treffèlyke Burgerfchap defe groote Stadt Am- 
fterdam geraakt zyn; onder welke geen Aan- 
zienelyke Huysgezinnen en Goede bekende 
ontbreeken , die onze Onbefprooken wandel 
en gemeenzame Ommegang , niet alleen ge¬ 
kend , maar ook veele Liefhebbers onder de¬ 
zelve gevonden zyn,die onze Beneerftiging in 
deze Stoffè , dikmaal gepreezen, en tot de vol¬ 
harding daar in hebben aangemaand ; luit het 
ons ook dezulke, by deze Voorreden, met een 
enkel woord aan-te fpreeken, en haar in vollen 
Gemoedc te verzeekeren, dat wy ons in d’ag- 
tervolging van zulk-een iofwaardig voornemen, 
niet het minft bedremmeld noch atgefchrikt ge¬ 
vonden hebben door dieOntydigeDreygemen- 
ten, welke hem een Leugendichter onlangs in 
de Dedikaatfie voor het Boek van Wittichiuste- 
gen de Zede-konjï van Spinofa, onder de glimp 
van een Kriftelyk Pis-praatje, heeft laten ont¬ 
vallen 3 op dat hy zyn misleyde Trouw-ver- 
wanten, wat Honing om de mond ftreek, en 
in haar onkunde, knollen voor Citroenen ver- 

kogt. 



VOORREDEN, 

kogt. 'tGeen zulke heel licht om te doen valt, 
die op Contrakten in Blanko zitten , en daar 
door altijd d’achter-deur open hebben, omt’el- 
kens het Toonneel te veranderen, en ydereen 
fchot voor de oogen te fchieten. Doch gelijk 
wy de rulle voor onze Ziele, al te dier gekogt 
en veel te lief tot voortzetting van onzen Door-» 
ploegden Arbeyd hebben , dan dat wyze al-te 
licht verwaarloozen, of ons Gemoed met zul- 
ken zoort van menfchen verwoeden zouden; 
moet niemand onder U , Allervoortrefïèlijkde 
Burgers, afwachten, Dat wy ons zouden inlaa- 
tcn, om een Leugen-fchrift(\Vaar in men ons, 
by gebrek aan waarheyd, heel bedrieglijk met 
een Doek op’t aangezicht heeft afgefchilderd,) 
te willen Beantwoorden; nadien Gy-liedenhec 
immers zelfs zijt, die ons gering Perzoon,om 
zulx te doen , altijd hebt veel te Waardig ge¬ 
kend. Zoo dat wy ’teen misdaad zouden re¬ 
kenen ,by-aldienwe ons, om zulken achting in 
gehoorzaamheyd t’ omhelzen , niet en hadden 
verplicht gevonden. Boven-dien zou het ook 
t’ eenemaal tegen onze Belofte aanloopen, waar 
in wy meer dan eens hetuygd hebben, ten min¬ 
den d’ Eerbied van eenige haarer nabedaande, 
Ongekreukt te bewaaren; ongemoeyd zy noch¬ 
tans in de gemelde Smeychel-Dedikaatfie , tot 
Getuyge tegen ons op-geroepen daan. Doch zoo 
liet Haar-lieden ernd is te weten , hoejammer- 
lijk zybedroogen worden , Wy Daagen haar ten 

Oorkonde 
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Oorkonde van zulke Rechters uy t, die min door 
fwagerlchap verplicht, en meer fchranderheyd 
en door-fleepen oordeel hebben, om Diep-inge- 
draaide Leugen praatjes, en vertifte Voorwend¬ 
selen te ontfwachtelen : Want alzoo doende 
zouden dezeniet alleen haaft ontwaar worden; 
Dat wy noch gebrek aan Stof, noch Taal hebben, 
om ons over al dusken ontijdig achter-na blaflen, 
door Verantwoording billik te wreken, maar 
om haar ook te doen zien, Dat den Rechtveer- 
dïgen is als een Jonge Leeuw , die hem niet 
en ontzet over de veelheyd der Stemmen die zig 
tegens hem verheffen. Voor de reft hebben wy 
heel dat vuyl-aardig Gedacht, zoodanig een¬ 
maal ter kelen uytgefpoogen, dat wy nooyt ge¬ 
zind £yn,als een Hond tot ons eygen uytbraak- 
zel weder te keeren. Want gelyk die j welke 
haar met de Draf vermengen , in gevaar zyn, 
om van de Verkens gevreeten te worden; al¬ 
zoo heeft de Wysgeer Pythagoras vermaand. 
Dat men niet tegens de Wind moet fpuygen. 
En daar is ook naauwlyks een bevaaren Man, 
of hy weet,Dat men aanLy, en niet te Loef- 
waard-uyt moet piden. Voorwaat wy heb¬ 
ben een groot afkeer van menfchen , die om 
haar zelven voor wat Groots uyt te geven,da- 
gelyks als in een Zee van Onruft leven, en Dag 
by Dag, niet dan Modder en Slyk opwerpen: 
Want hetfchynt de zulke voornamelyk in on¬ 
weer, niet te fcheelen hoe’t gaat, of wie van 
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haar Mede-ingefcheepte , in de Barning ver- 
zuypt, als zy zelve llechs op een ontfutzeld 
Wrak, maar elders behouden aan Land geraa- 
ken konnen. En fchoonze daar over tc mets 
meer Vloeken op den Hals, als haayren op de 
Kop , worden toegekaatft , konnenze egter 
geruftelyk flaapen-gaan , en droomen , L)at 
haaren Naam in Zegening is. Ja durven zelfs 
ook nog van Haar Teedere Liefde roemen , 
tegen zulke, aan wien zelfs de klank van haa¬ 
ren Naam , een Verfoeizel der Oor en gewor¬ 
den is. Ziet daar dan eens met hoedanigen 
Geflagte, wy het befte onzer Leef-Jaaren ver- 
fleeten hebben ; en welke Gemoed-tergende 
Vuyft-flaagen, wy dus-lang hebben af-te kee- 
ren gehad ? En zegd ons dan e|ns , Of zulke 
Onderdrukkers, niet een Wyzen zouden Dul 
maken? Ja of Herkules zelfs, nietveel-eerde 
Glorie van zyn Leeuwen-huyd aan zulke Mon- 
fter-Dieren fcheuren , dan den Roem van een 
Dertiende Helden-ftuk behaalen zouw ? En of 
het derhalven niet raadzaam was , dat wy’er 
ons klakkeloos van afmaakten 5 op datwe on¬ 
der die verzekering en beftendige kalmte, ons 
alleen volftandig beneerftigden , de Taax in ’t 
agtervolgen der Joodze Oudheden , ( die van 
zoo veeler Genoegen, en Gunftig oordeel on¬ 
der uw Befchermd ftaat) teneyndemtoetevol- 
toyen ; en dac Groot-voerig Beftel , U en al 
onze toegenege Lezers, aanbevoolen te laaten: 

°p 
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op dat wy daar, te gelyk met onze Nakome¬ 
lingen , als in een goede Haven ingeloopen, 
aan Land flappen , en met een goede tijding 
mogen Boodlchappen. Dat wy zoo lang Godt 
zal willen, met alle volveerdigheyd zijn en blij¬ 
ven zullen, uwer allen Dienaar 
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INLEYDING 
TOT 

d’Algemeene Teykenkonft. 

Het Eerste Hooftstuk. 

Wat de Teykenkonfl zy, en waar in de fel- 
ve voor nament lijk bejlaat: 

Wat de 
Teyken- 

|E TeYKENKONST,van welke wy voor- watjfe 
nemens zyn te handelen, mag met konftis. 

igroot regt, de Baarmoeder en Voed¬ 
eer aller Konden en Wetenfchap- 
pen genaamd worden. Want be- 

halven dat alles wat’ er door de vernuftige uit¬ 
vindingen der menfchen kan gemaakt worden, 
fijn welftant uit de Teykenkunde ontleent, is 
zy daar en boven ook de eerde aanleydder en 
regelmaat, na welke alle bedenkelijke dingen, 
die in eenige uitwerking bedaan , moeten uit¬ 
gevoerd worden. Zulx haar d’Oude niet Ton¬ 
der reden, een tweede natuur,een zienlijk ver- 
digtfel en een levendig gedenkboek der voor- 
bygegane en der tegenwoordige dingen, ge- 

A noemt 
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noemt hebben. Zy is een tweede natuur om 
datfe ’t vermogen heeft, om alle de uitwerk- 
felen der gefchape natuure, hoe gul-en weel¬ 
derig die ook uytbot, door middel van trek¬ 
ken , betrekken en afteikenen, foo nauwkeurig 
natebootfen, dat de oogen des befchouwers 
daar door verleid , en de handen als tot yets 
waarlijks en natuurlijks te willen betaften, kon- 
nen vervoert worden. Zy wort een üenelijk 
verdigtfel genoemt, om datfe ons na t’ voor¬ 
beeld der Poëten, door onwaarheyt en onder 
een vermomd aangefigt, de waarheid den din¬ 
gen die zijn, of konnen zijn , op een toon- 
fchijnige maniere aen het oog verbeeld, en 
ftreelende met haar bedriegerye ons een icha- 
duw voor het lichaam in de hand (leekt, en 
doet gelooven te (ien, dingen diewe waarlijk 
nieten (ien. Waarom dan ook Phüoftrattts de 
Teikenkunde niet onvoegfaam by een fpookfel 
vergelijkt, aan welk wy ons vergapen, als of 
het waarlijk was, en wy vermaken ons noch, 
door foodanigen valsheid bedrogen te zijn. In¬ 
voegen de teykenkonft in haare uytwerking e- 
ven als de Toneel-fpeelen, niet anders dan een 
foort van bedrog is, waar door wy ons willens 
en wetens, ja met vermaak laten bedriegen. 
En defe over-een komfte fal gants niet onge¬ 
rijmd fchijnen, wanneermen wel aanmerkt dat 
de geftadige navolging den Teykenaars en 
Schilders even foo eygen is als de Poëten -y om 
datfe namelijk, fchijnen door eenen geert gedre¬ 
ven te worden. Want gelijk de Poëten niet 
foo feer met voorbedagten raad, als wel door 
een voortvarende toegenegentheid tot de digt- 

konft 



tot d’Algemeene Teykonkonst. j 

konfl: worden aangeleid, worden de Teyke- 
naars ook door een wonderlijke kragt gaande 
gemaakt, om foo wel met een onbefchreumdc 
handeling, Goden en menlchen, en al wat 
groots en ongemeen voorkomt, af te fchetfen, 
te ontwerpen en op hunne tafereelen af te ma¬ 
len, gelijk de Poëten in haere verfien doen, 
Zy drukken door een juifte navolging, al het 
beurtwiflelend gewoel der menfchen uyt \ foo 
datfe vrolijke Banketten, bloedige Veldflagen, 
vermakelijke Jagten , angftvallige Schipbreu¬ 
ken , danflende reyen van Maagden en Sang- 
godinnen, brooddronke Satyrs, plaifante land- 
gefigten, dorre woeftijnen vreeflijke water¬ 
vallen, gedierten en gewaden, bouwgevaar- 
ten > en al wat de natuur voortbrengt, en uyt 
desfelfs wijfe order kan bedagt en te (amen ge- 
voegt werden, doen te voorfchijn komen. 
Gelijk daarom dien meefter-digter Horatws 
fegt, dat de Schilders en Poëten van outsher 
de vryheyd hadden van alles te durven beftaan. 

De Teykenkonft word ook een geheugboek Teyken- 
der voorgaande en tegenwoordige dingen ge- g°hn^lgc.ea 
fchat j om datfe ons niet alleen de wiflëlvallig- bock der 
heden der weereltfche faken, als op een tooneel 
te voorfchijn brengt, maar ook de dingen, ge- 
lijkfe geweeft hebben, onverandert, eeuwen 
lang, voor de nakomelingen in wefen houden 
kan : invoegen wy door’t befchouwen, din¬ 
gen aan onfe (innen ontwaar worden, die door 
’t knagen van den tijd al lange verbeten zijn. 
Ja wy konnen door defelve in een opflag der 
ooge van eenige gedenkwaardige Hiftorie aan 
ziel en verftand een nuttige oefteninge, een 
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nut, en 
noodfake- 
lijkhcid. 

4 Inleyding 

leerfame onderwijfinge van onfen pligt, (en 
wanneerfe haar uyterlie vermogen in de Schil¬ 
derkunde heeft uytgeftort,) een uytfteekend 
konftcieraad inde Paleifen , Huyfen en Saaien, 
met een onverzadelijk plaifier onfcs gefigts ge¬ 
nieten. Gelyk dan ook deOpperlte Werck- 
meefter van alle die dingen, de eigenfchap des 
gefigts dat voordeel boven d’andere zinnen daar 
toe heeft mede gedeelt, dat de dingen die door 
’t Oog tot ons inkomen , vry dieper in ’t ge¬ 
moed worden ïngedruk, dan die door’t Oor 
ingaan. Waarom de Oogen voor nauwkeuri¬ 
ger getuigen dan de Ooren plegen geflelt te 
worden. De kragt, die de afgeteikende din¬ 
gen in Jt befchouwen hebben 3 wijfi: ons Vale- 

rins Maximns duidelijk aan, waanneer hy de 
vroomigheid van Pero (die hare ftok-ouden Va¬ 
der in de gevangenis met hare borften zoo- 
gende in ’t leven behield,) verteld hebbende, 
cindeling in defe woorden uytvalt, en feyd: De 

oogen der menf hen blijven met een fprakeloofe ver- 
baaftheid daar aan hangen , als fy defe afteykening 

befthouwen-, want fy vernieuwen de gelegentheid 

der oudé gefchiedenijfen , door het tegenwoordi¬ 

ge beeld 3 achtende dat haar in dien fiommen om¬ 

trek der leden , levendige lichamen vertoond wor¬ 

den. 

Ook is de Teykenkonft van foo wijden uyt- 
ftrekking, datmenfe naulijx fouw binnen ee- 
nige palen konnen befiuiten: maar op haar fel- 
ven, en in haar eenvoudig wefen, kanmen feg- 
gen, datfe daar in beftaat, datfe door middel 
van Trekken^ Betrekken, en Omtrekken , donker en 
ligt) alle bedenkelijke, wefentlijke, voorby- 

gaande 
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gaande en tegenwoordige, ja ook toekomen¬ 
de dingen die onder eenige vorm konnen be¬ 
vat worden, op een plattengront toonfchijnig 
rond en verheven uytbeeld. Of men kan feg- 
gen, dat Teykenen eigentlijk is * dóórtrekken 
van linien , eenige beeldnis of figuur op een 
opftaande platte grond, befchrijven of fchil- 
deren * vertooonende yets dat in de natuur foo- 
danig gevonden word : fulx dat al wat door die 
manier voortgebragt en een beeldnis vertoond, 
(het zy wat het wil,) een teykening genoemt 
werd. Waaruyt dan volgt datmen een Tronie, 
of Menfch-beeld teikenen noemt, wanneermen 
een afteikening maakt die een Tronie of een 
Beeld vertoond. En ift ons geoorloft in weer¬ 
wil mifichien van andere , ons gevoelen regt 
uyt te fpreeken, wy feggen , dat fchilderen 
niet anders is als teykenen, en teykenen fchil¬ 
deren, dewijlmen met d’een noch d’ander niet 
befig kan zijn, fonder die alle bey te oefrenen. 
Waar van naukeuriger op zijn plaats. 

De kennifiè der Teykenkonft is ten hoog- 
fien noodig en nutbaar aan alle menfchen, van 
wat hantwerk ofte oeffeninge zy ook mogen 
wefen : want fy en behoorde niet alleen van 
Schilders, Beelthouwers, Glasfchrijvers, Gout- 
en Silverfmeden, Bouwmeefters, Ingenieuren 
en andere die de Teykenkunde als haar tegter- 
hand bezitten moeten, verftaan te worden* maar 
fy is felfs noodig aan alle menfchen, het zy die 
groot of klein verftand hebben, dewijl fy een 
gants veilig middel is om het oordeel des men¬ 
fchen omtrent alle voorvallende faken, befchei- 
dentlijk te beiluren. Ja zy kan dienen om den 
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uytftag van een voorgenomen zaak of werk- 
ftuk, volkomen te doen in order fien, eer het 
felve noch begonnen is. En wy gelooven fe- 
kerlik dat Anftoteles op ’t gebruik der Tey- 
kenkunft fiet, wanneer hy tot een voorbeelt 
bybrengt, dat de meefte Grieken, daarom ha¬ 
re kinderen in de Teykenkonft plagt en te on- 
derwijfen, datfe in het koopen en verkoopen 
van allerhande vaten en huisderaden niet en 
fouden bedrogen worden: of liever, datfe de 
volmaakte fchoonheden en welgefteltheid der 
lichamen, met een fekerder kennis onderfchei- 
den fouden. En gemerkt de Teykenkunft feer 
noodig is tot een aanleidinge en behulpmid¬ 
del , om tot de meefte wetenfchappen te ko¬ 
men, (als in haar hebbende het zaad van vee- 
le konllen 3 en voornamentlijk die in eeni- 
ge handdadige doeninge beftaan,) zal het dies 
te onfeilbaarder zijn, datfe ook het begin en 
einde van de grootvermogende Schilderkotift 
is. En zeker, zoofe ergens nuttig is, hier isze 
tot inden hoogften trap noodig3 hier moet zy 
het alles doen, ja de ziel wefen die de Schil- 
derkonft het leven byzet. 

Teyicen- ’t Kan niet ontkent worden, of de Teyken- 
konftyan ]COnft is op haar felven volkomen, en kan in 
ftrekking ’ een afbeelding haar gantfche kragt levendig 

derckon-* vertoonen buiten eenige Schilderkonft3 maar 
ftcn. het fchilderen fonder teikenen kan niet met al¬ 

len voortbrengen 3 ja foo weinig beftaan als 
een lichaam van de levende ziel berooft. Maar 
gelijk als lichaam en ziel te famen een menfch 
uytmaken, foo kanmen zeggen dat het teyke- 
nen en fchilderen een fchilderye voortbrengt * 

en 
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cn d’ervarentheid heeft geleerd, (het Schilde¬ 
ren van het Teykenen onderfcheiden zijnde) 
datmen meer Schilders vint dat flegte Teyke- 
naars zyn, dan goede Teykenaars, dat flegte 
Schilders zyn. Waar uyt af te nemen is, dat 
de Teykenkunde de voornaamfte rol in de 
Schilderkonftmoetfpeelen, endatfe hetgroot- 
11e en fwaarlle gedeelte van die konlt is. De 
geleerde Junius heeft ten defen opligt feer wel 
aangemerkt, dat'de Antyke Schilders , noit 

feo feer de deugt har er konfiflukken fielden in't leg¬ 

gen der verwen , om daar door hunne dingen op te 

pronken,. als wel in ’t verfiant van een overvafte 

Teykenkunde. En Phtlofiratus heeft het vermo¬ 
gen der Teykenkonft ontrent het verbeelden 
der dingen vry noch nader en feer natuurlijk in 
defe woorden uytgedrukt : Het en mag niet 
geloochend worden, feid hy, of de linien en 
trekken die fonder eenig-verw-gepronk, maar 
alleen met ligt en fchaduwe verfelt zijn, ver¬ 
dienen den naam van een fchilderye* vermits 
wy in defelve niet alleen de gelijkeniflen van de 
afgebeelde perfoonen befchouwen, maar ook 
hare bewegingen felfs 5 ’t zy datze door een 
fchroomhertigefchaamte ergens van afgekeert, 
ofte door een vrymoedige voortvarentheid er¬ 
gens toe aangedreven worden. En alhoewel de¬ 
fe linien op het aldereenvoudiglte famen ge- 
lleld zijnde, de vermenging van ’t bloed, als 
ook de jeugdigheid van’t haair en baart-verwe 
in’tminlle niet uyt en drukken, nochtans ge¬ 
venze ons de volmaakte geftaltenilfe van eenen 
fwarten of witten menfche befcheidentlijk te 
kennen. Indien iemant overfulx eenen Moori- 

A 4 aan 
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Wat het 
voorne¬ 
men in de- 
fe inlcy- 
dinge zy. 

jaan in witte linien bedaat te trekken, hy fal 
niette min fwart fchijnen, gemerkt zijn plat¬ 
ten neus, zijn wollig hair, zijn bolle kaken, 
omgekrulde lippen, en feker foorte van ver- 
iufte dommigheid,die omtrent zijn oogen komt 
te fweven, en zijn gantfche gedel der voorge- 
llelde gelijkenis plagt te verfwarten, ende een 
Moorijaan allen den genen uyt te wijfen, die 
loodanigen Teikening met opmerkinge be- 
fehouwen. 

Overmits dan de Teikenkond, het zy datze 
haar opligt heeft tot de Schilderkond, ofte al¬ 
leen op haar eigen en uiterde vermogen, zig 
leer wijd uitdrekt, en veel meer opmerking 
vereid als vele miflehien denken> ja datfe tot 
defelve een algemeene kennis aller dingen af- 
Vorderd, moetmen voor af weten, dat zy ge- 
noegfaam de linnen en fchrander oordeel van 
een geheel menfeh vereid, om die grondig en 
wel in haar uytdrckkingen te leeren verdaan, 
en die als een Meeder te oeffenen. ’t Luft 
ons derhalven een ligt-verftaanelijke onderwij- 
ling den Leerlingen af te fchetzen, en daar in 
foo veel als onfe tijd en bequaamheid toelaat, 
de ware eigenfehappen, en byfonderfte waar¬ 
nemingen foo naakt aan te wijfen, dat onfes 
agtens felfs de geringde verftanden, met tijd 
en neerdigheid, buiten verder omdag van on¬ 
der wijd ng , een groot ftuk weegs in d’ eerde bc- 
ginfelen dillen konnen gevordert worden j op 
dat, gelijk alle andere wetenfehappen in haare 
bcginfelen zig altijd na’t een of’t ander voor- 
fchrift fchikken, dat algemeen en ligt voor de 
onkundige en teere verdanden om verdaan en 

* te 
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te begrijpen is, de Teikenkunde daar in niet 
minder dan andere konften wefen mogt, maar 
ook hare boeken, beginfelen, en grondregelen 
hebben. De Kinderen, zegt Quintilianus, vol¬ 

gen den trek der letteren van haar en Aieefter blinde- 

hng na, tot zy den jwier der letteren weg krijgen , 
en degantfche fchrijfkonfl vaft hebben. Gelijk ook 
de jonge Schilders, zeid hy verder, haar ag- 

ting nemen op de werken har er voorgangeren, tot 

zy eens teffent den Aieefter en de beginfelen de zak 

geven, ’t Is by alle verftandige van ouds voor 
de befte maniere van onderwijlen gehouden, 
welke door korte en ligt-ver ftaanelyke rege¬ 
len gefchied, en diemcn niet alleen op ’t ge¬ 
loof der Meefters, maar als waaragtige en de 
befte grondregelen , door de reden betoonen 
kan : blijvende alleen by de meefte die fwarig- 
heid overig, op hoedanigen wijs men de on- 
derwijfing yder Leerling, na de hoedanigheid 
van ftjn begrijp, met voordeel fal toepaftèn, Hoe\ on- 

op datmen geen vergeefs werk en doe, en den d^Teykcn- 
Leerling zijn tijd onnut verdijt. In ’t alge- konft moet 
meen konnenwe zeggen , dat een langzame en wordend 
voorfigtige onderwijftnge , verfelt met neer- 
ftigheid inden aanvang der leertijd, de zekerfte 
en gemakkelijkfte weg isj zulx datmen facht- 
jens en als met kleine ftaptjes van trap tot trap 
moet voortgaan. Die hooge wil klimmen, ’t 
is zeker dat hy van feer leege beginnen moet 5 
foo mede, die grondige kennis van eenige 
konft wil hebben om die teoeftenen, ’t is noo- 
dig dat hy van de uiterfte deelen begind, en 
die foodanig in een redelijke order van voort¬ 
gang neemt, dat hy nimmer tot een tweede 

A f over- 
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overftapt, voor al eer hy met een kundig befef 
de dadelijk oefFening van het eerfte wel heeft 
opgevat: want foo doende Tullen de einden der 
leerwegen altjjd net op een punt uytloopen , 
en malkander meer en meer, na datmen ver¬ 
der in de kond; inboord, ontmoeten. 

Het is vry opmerklijk, en evenwel d’erva- 
r^ntheid doet het ons dagelijks flen, dat meeft 
alle menfchen van jongs aan de Teikenkunde 
beminnen 5 felfs ook fulke, die van nature 
gants geene bequaamheid hebben daar in een 
Meefter te worden : fulx men befpeurd dat de 
menfchen alle geneigt zijn, hunnen arbeid 
liefft omtrent eenige konft,dan elders anders in 
te belleden. Dus lletmen dat de kinderen tot 
het krabbelen en maken van mannekens en bees- 
jens, gelijk als door een ingefchapen drift ge¬ 
neigd zijn , ja dikwils uyt haar felven eenige 
dingen voortbrengen , daarmen zig over ver¬ 
wonderen moet. Wy hebben met byfondere 
opmerking gelien, dat de kinderen altijd meer 
genegen zijn om dingen te doen, van welkze 
eenig fienlijk uytwerkfel fien voortkomen, dan 
wel tot andere befigheden. Hierom gefchied 
het, datze veel liever tothet fchrijven,fchrab- 
ben en beddekens fchetfen, aangevoert willen 
zijn , dan tot het leeren leefen. Ja men be¬ 
merkt dat zelfs de Meiskens, hoe jong datze 
zijn, liever fpellewerken en nayen, of poppen 
toetakelen, dan den A. B. C. leeren: de reden 
fchijnt ons te zijn, om dat het voortbrengen 
van lienelijke werken (als of den menfch van 
kinds -been aan, Godt op zekere wijfe in ’t fchep- 
pen wilde navolgen) den menfch als ingebo¬ 

ren 
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ren is* en zich geerne verludigt in ’tgeene 
van zijn hand wort voortgebragt: welk ver¬ 
maak uyt het leeren lefen, om datze foo geen 
oogfienelijke uytwerking daar van ontwaar wor¬ 
den, by haar geen plaatle vind, dewijl zy ge¬ 
meenlijk geen begrijp van delTelfs nuttigheid 
hebben. 

Maar niet tegendaande de Teikenkond aan- kontH^t 
genaam is by alle menfchen, isze niet te min om 
lwaar in zeker opligt, namelijk, in haare per- in haarpcr- 

feólie : want dewijle zy alles onderneemd te feaie- 
doen, is’et betamelijk, dat hy, dieze wel lal 
oefFenen, ook alles wel verftaat. Doch dewijl 
de uyt-einden van veele konden, en infonder- 
heid die van de Teikenkunde niet wel konnen 
bepaalt worden, (leekt in het onderibeken en 
’twel oefFenen, vry wat moeiten. Maar ge¬ 
lijk de konden voor demenfch zijn, en dat dat 
Dier, volgens de befchrijving van Ariftoteles, 
onder ald’andere, alleen genegen is om te we¬ 
ten, en van ’tgeene dat het weet, foo ’tmo¬ 
gelijk is, het einde te bekomen* foo heeft de¬ 
le neiging in den eenen foo veel meer kragt, 
dan in den anderen, als yder meer of min be- 
quaamheid en lud tot defe dan tot een andere 
kondige wetenfchap is ingedort. Soo datmen 
als ontfeilbaar moetvad dellen, dat hier de lud 
in alles d’eerdeplaatfe moet bedtten. Niemant, 
plegen de Oude te zeggen, kan een treffelijke 
wetenfchap bekomen , ten zy hy daar een by- 
fondere lud toe hebbe : Verdaat foodanigen 
lud, die te famen met de welgedeltheid der 
natuure , tot foodanigen kond geneigt en aan¬ 
geleid wort: gemerkt ook de menfch al van 

lijner 
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fijner jeugt, natuurlijk tot yets geneigt fchijnt, 
dat hy namaals worden fal: alhoewel ook fom- 
mige wel luft tot yets hebben daarze geen ta¬ 
lent van bequaamheit toe ontfangen hebben. 
Het ftaat dan indeeerfte plaatfe vaft, dat alle 
verftandige Ouders , op de natuurlijke drift 
van hare kinderen moeten agt geven , en han¬ 
delen na ’t voorbeeld der wijle Atheners, waar 
vanwe in de Schilderkonft fullen gewag ma¬ 
ken. Scker, ten leid niet in de Ouders , noch 
in der Kinderen magt, in elke kond die men 
zig fou willen uytpikken, ymand een groot en 
algemeen Meefter te maken * immers voor al 

wat Kinde-niet in de Teikenkunde. Maar wanneer wy 
tuuriijkena eens beftaan nauw agt te geven op de werken 
neiging die de kinderen door aanleidinge van haar ei- 
haar Caan de gen geeft doen , foo feggen wy, datwe uyt 
schilder- hunnebelieheid, dikwilsons wat goeds konnen 
te geven, beloven. En dit heeft in defe konft plaats, 

niet wanneer we lien dat een Jongeling al fpee- 
lende, en als fonder moeite eenige ruwe wan- 
fchetfen, en veele dingen met enkele trekken 
begind af te teikenen j maar dan, als wy fulke 
kinderen ook genegen vinden , om alle ’tgene 
fy felfs uyt de geeft teikenen, te fchaduwenen 
te dagen,enalfoo uytvoeriglijk,dat is, fchilde- 
ragtig te teikenen, en opmaken. Want defe fou- 
men konnen noemen, Schilders van natuuren 
gebooren. En of fchoon foodanige eerfte proe¬ 
ven vol gebreeken zyn, ’tfelve moet door de 
onder wij ftnge van een verftandig Meefter be- 
ftuurt en belhoeit worden: want de hope is al¬ 
leen in de jeugt te prijfen , en niet de werken. 
Die Kinderen welke tot de Teikenkunft gene¬ 

gen 
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gen, en Itil van gemoed, en opmerkend van 
geelt zijn > die haar omtrent alle voorwerpen 
dragen als een fpiegel, welke zig altijd veran¬ 
dert , na fuiken afbecldfel, als er is in ’t geenc 
hem wert voorgeltelt: Defe zeggenwe, geven 
groote hoope. Want aldus diende een jong 
Teikenaar, die begeerig is groote voortgang 
in de Teikenkonlt te doen, zig te gewennen , 
met een geltadige oeffening ontrent alle voor¬ 
werpen belig te zijn, drukkende daar van foo 
veel byfondere fchetfen en denkbeelden in lijn 
herflenen, als hy beeknilfen, die waardig aan 
te merken zijn, ontmoet. Ja hy moet zijn 
werk maken van hemfelven dikwils op4 te hou¬ 
den om defelve dingen met een goet overleg 
en bedenking, op een ander ofte beter Itanten 
verkielinge te beften : buigende defelve door 
een innerlijke famenfpraak onder eenige rege¬ 
len en vermogens der Teikenkundige betrek¬ 
king , daarmen fulx door fou konnen aanwij- 
fen: agt gevende op debefchouwinge der faak, 
ten opligt van zijnform, Itant en plaats, ligt 
en fchaduwe , en diergelijke omltandigheden 
meer welke dingen alle feer makkelijk konnen 
in ’twerk gelteld werden ^ voor die haren wille 
daar toegants ongeveinsdelijk genegen vinden. 

De middelen nu waar door men zig in d’ al- ^d^je°™ 
gemeene Teikenkunde kan oeffenen, konnen gcmecnea 
bequamelijk in twee leden onderfcheiden wer- ^^ent"e 
den: het eeneisde onderwijling, het andere oeffenen. 

is de doeninge of de dadelijke oeffening van den 
leerling felfs. Belangende d’onderwijling, die 
gefchiet door eenen Meelter , of mondeling 
door de reden, of dadelijk in het voordoen, en 

alder- 
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alderbeft door beide te gelijk: En heeft het laat- 
Ite een byfonder groot vermogen op een lecrfaam 
verftant: ja het kan felfs veel doen ontrent de 
leerlingen die fwaar van begrijp zijn , of die 
haar beter met de oogen, dan met de zinnen 
konnen behelpen. d’Onderwijfing gaat alder- 
voordeeligft eerft over eenige konft, die door 
na-teikenen gevolgt wort, daar na over het le¬ 
ven felfs, en wat daar onder, of liever naaft 
aan kan betrokken worden: en eindelijk wort 
liet natuurelijk leven ; den Meefter en onder¬ 
wijs vanden kering felve. Anderlins kan de 
onder wij (inge ook feer wel by gefchrifte ge- 
fchieden, gelijk ons de menigvuldige exem¬ 
pelen der Antyke Meefters , daar ook blijk 
van geven : ja men bevint dat d’ Oude groote 
necrlïighcid hebben aangewend, om hare Dift 
cipelen , beneffens hun mondeling onderwijs, 
ook eenige vafte en algemeene lellen te geven. 
Phnius getuigt dat spelles aan zijnen Leerling 
Perfeus, na dat hy van hem wel in de konft on- 
derwefen was, eenige fraye lellen in een ge- 
fchreven boek ter hand ftelde, op dat hy hem 
daar na rigten foude. Soo verhaalt ook Jtwius 

dat Polykletus, en veel andere geleerde Konfte- 
naars, groote vlijt hebben aangewend, om de 
Teiken-en Schilderkonft door gefchrifte en 
twillredeneringen te verklaren; gelijk gemel- 
den Schrijver daar van een gantfe rolle in lijn 
Tweede Boek op ’tDerde Hooftlluk aanwijft : 
onder welke hy meer dan tien Antijke Bafen 
aanteekend , die (behalven andere die van de 
Gietkonft , Bootzeerkonft en Beelthouwerye 
gewag maken) vande Schilderkonftgefchreven 

hebben: 
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hebben: welke Boeken neffensveel andere ver¬ 
gaan en noit tot ons overgekomen zijn: waar¬ 
om het ons ook wel dapper verwondert, dat’er 
tot noch toefoo weinig de moeite hebben wil¬ 
len nemen , om yets frais, aangaande defe foo 
nutte konft aan den dag te brengen dat het 
regte pit der zake fou betreffen. Waarlijk de¬ 
fe aanmerkinge heeft ons gaande gemaakt, om 
bv de hand te nemen ’tgeen andere ongetwijf- 
felt beter fou gepaft hebben: Konnenwe flegts 
nuttig zijn aande leergierige , onie belooning 
fal groot genoeg wefen. Wy hopen de Tei- 
kenkunft eenvoudig en in haar waare natuure 
voor te ftellen, en kort en klaar te wefen fon- 
der eenige onnoodigeomwegen te foeken: we¬ 
tende dat het groot misbaar ontrent de grond- 
regulen der konften, haar doet fwaarder fchij- 
nen, dan fy waarlijk zijn, en dat de niewelin- 
gen door het wiltweyig en menigvuldig onder¬ 
wijs, foodanig verdrietig worden, dats’er van 
worden afgefchrikt. Wy fullen dan in dit 
Boek der Teikenkunde van het eerfte A. B. C. 
aanvangen, op datwe daar door tot de andere 
deelen van de konft fouden konnen overftap- 
pen: ten einde men van trap tot trap opwaarts 
klimmende , mogt komen tot de volkomen 
kenniffe van de groot-geagte Schilderkonft ; 
zijnde het einde van onfen voorgenomen ar- 
beit ten dienfte van alle die luft hebben haar 
daar in volgens goede regelen te oeffenen j of¬ 
te haar oordeel daar ontrent foodanig te leeren 
beftuuren , dats’er verftandelijk van fpreken 
konnen daar ’t pas geeft. 

Het 
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Het II. H o o F t s t u k. 

Aangebo¬ 
ren luft een 
voornaam 
deel om in 
de Teyken- 
konft voort 
te gaan. 

plïgt van 
den Leer¬ 
ling die zig 
in de Tey- 
kenkonft 
wil oeffe- 

Van d'eerjie aanleyding tot de Tey- 

kenkonjl en hoemen die begin¬ 
nen feil te oeffenen. 

Om dan wel in defe Kond re beginnen, is 
de luft en de volftandige neerltigheid , 

het voornaamfte dat een leerling paft. Daar 
en boven is het noodig dat hy hem al vroeg 
fchikt by eenen goeden Meefter* onder wiens 
ervaren opfigt, en grondige lellen hy een be- 
quame handelinge vanTeykenen, en een erva- 
re kennis vande {telling der beelden, en hare 
werkende aótien , (en wat wy verder, d’alge- 
meene Schilderkonft aangaande , noch Tullen 
voorftellen > benefFens de wTare gedaante en niet 
den blootcn Tchijn der konfte,) mogte beko¬ 
men: foo dat hy eens daarna, fiende op het 
natuurlijk leven, door fijn-eygen reden en ge- 
oeffent verftand , felfs alles naaktelijk en vol¬ 
maaktelijk Tonde konnen fien en beleffen > dat 
die dingen , die hem volgens bequame regelen 
voorgedaan zijn , Teer wel met het natuurlijk 
leven overeenkomen. Verder moet eenen leer¬ 
ling, uyt een leerTame agtinge, dc onderwij- 
finge van fijnen Meefter Too lang volkomen 
gelooTgeven, (Tchoonhyze niet geheel en mog¬ 
te verftaan oT goed keuren,)tot dat hy na een 
wijle arbeidens , de waarheid daar van ten al- 
derklaarften ziet: en alsdan , maar ook niet 
eer, hemTelven daar van allengskens tragten te 
ontflaan 5 cn niet meer alleen bouwen op ’t 

geloof 
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geloof van fijnen meefter , maar met een ver- 
ligte kennis te gelijk op fijnen onder wij fer , 
en op hemfelven, dat is, op fijn eigen ver- 
ftand en fuivere befchouwing 3 invoegen hy 
hem even gedraagd als een Leerkind, fullen- 
de in de A. B. C. onderwefen worden. Want 
gelijk het nootzakelijk door de verbintenis die 
’er tuften hem en fijn Meefter is , moet ge- 
looven dat het zoodanige letteren zijn, als 
hem fijnen Meefter voor zegt, fchoon hy het 
verder gebruik derfelve noch niet en kend noch 
bevat. Maar daar na, foo wanneer hy begind 
te lefen , en de nuttigheid, en het nootwen- 
dig en algemeen gebruik der letteren begind tc 
verftaan , ontflaat hy zig van des Meefters be¬ 
tuigende onderwijfinge, en gaat tot fijn eygen 
redeneringe over, en gebruikt die in 't leien 
en fchrijven , foo vry als fijn Meefter felfs. 
Het gene verder een jongk Teikenaar, die ge- 
fint is zig tot d’algemeene Schilderkonft over 
te geven, behoorde aan te vangen, magmen 
zeggen dit te wefen, Dat hy eerft en voor al de 
Perfpeöive ofte Doorfigtkunde, volgens ligte 
en bevattelijke regelen, leerd verftaan 3 op 
dat hy daar door al vroeg mogte komen tot de Doorfigt- 
kennis van alle ding fijn juifte en veranderlijke vru0ndgcte°° 
ftant van befchouwmge te geven 3 Tonder wel» leeren ais 
ke wetenfchap de grondveft defer konft, noch ?ennImn-S 
de reden van alles dat’er gemaakt word, niet ftcn d»cer- 
en kan begrepen worden. Soo dat L. de Vinei e2mfc 
niet mis en tafte als hy de Perfpedüve, de wa¬ 
re wegwijfer, en regte deure der Schilderkonft 
noemde. 

Maar gemerkt de Jongelingen in den begin- 
B ne 
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ne veeltijds te fwak zijn, en de onderwijfing 
vande Perfpeöive niet en konnen verduwen, 
vermits de onrijpheid harer kennis , de zeker¬ 
heid der regelen , en hoe die in alle voorval¬ 
len tot de praktijk moeten overgebragt wer¬ 
den , niet en konnen verdaan $ magmen haar met 
nuttigheid voor-af eenigen tijd laten doorbren¬ 
gen in het nateikenen van zommige ligte en 
vadgedelde voorbeelden j en in die ©effening 
foo haaft als het mogelijk fal zijn, van de na- 
tuure der Perfpe&yf-regelen, de bogen ope¬ 
nen , op dat fy , alfoo nevens het Teikenen, 
ook de eerfte gronden der Doorligt kunde, tè 
gelijk fouden leeren verdaan, 

on. Het beginfel, over welkmen d’Onderwij (ui¬ 
trent d’eer.ge eèrdelijk aanvangt, is gemeenelijk de na- 
ien decinfe^'aping van eenige voorname deden van’smen- 
Teyken- fchen beeltenis, als ’t voornaamde fchepfel , 

toTberig6, en *n Schilderkond het navolgbaar de, by 
zijn. alle verdandige geoördeelt: gelijk’er dan ook 

verfcheide voorbeelden van hoofden, tronyen, 
handen,voeten, armen, beenen, ja ook gant- 
fe beelden, genoeg in print uytgaan, die voor 
een eerde aanvang-, met nuttigheit, voor ee- 
nén tijd lang konnen gevolgt werden, en daar 
door de wijle der na-apings-kond in de leerlin¬ 
gen bevorderen. En wanneerze die eenigfints 
vad hebben, moetmen weten datze op den 
eerden trap zijn, daarze niet lang moeten ge¬ 
houden worden: want om de jonkheid van al¬ 
les dat’er te maken is , eerd een voorbeeld tè 
willen voordellen , foude een oneindig werk 
geven: ook en lijden de menigvuldige veran¬ 
derlijkheden der natuurlijke dingen niet, dat- 

men 
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men den leerlingen daar van een byfondere ge¬ 
daante voorftelle , op datze die mogten leeren 
navolgen. Want men foude, foo doende, fijn 
difcipelen te veel , en nimmer gbnoeg te doen 
geven. En alhoewel vele zig in ’t leeren der 
beginfelen fteeg en onwillig toonen, en veel 
liever ten eerften heele Beelden, Landfch^ip- 
,pen, Schepen, Paarden, Offen en Koeyeiv, 
dan Tronien, Handen en Voeten teikenen* 
moetmen haar nochtans aan die dingen eerft la¬ 
ten beginnen , waar in fy ’t laaft konnen ge¬ 
perfectioneerd worden > en de misgrepen aller- 
gemeenft kenbaar en van yder konnen gefien en 
geoordeelt worden : want wie is’er doch foo 
bot en blind , die niet ligt en ziet of ymand 
een mismaakt aangefigt, een kromme hand of 
fcheeve voet heeft ? En na defe beginfelen is’et 
noodig datmen de jongelingen altijd aan de 
voornaflmfte dingen hun kragten laat beproe¬ 
ven : de mindere fullen van felfs volgen. En 
die dan met Poljkletus fijnen Herkules wel kan 
opmaken , fal hem met het Leeuwe-vel, of 
met fijn Knodfe niet veel qtiellen. Hierom 
moeten ook de onderwijlingen maar gefchie- 
■den ontrent de groote en wezentlijke deden : 
en als die wel verftaan en opgevat zijn, fullen 
zig alle de andere zaken, als een draat van een 
klouwen, laten ontwinden. 

Men fal dan de jonkheid tot het ftellen der ’t stellen 

Tronyen en hoofden, welke veel veranderingen^. *°' 
onderworpen zijn , aanleiden, en daar in eer- 
ftelijk van het Ovaal ofte Eij-rond, met alder- 
hande verwiflelinge van het kruys, onderrigt 
geven, op datze alfoo het verdrayen, buigen, 

‘ X B z ’ verkor- 
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verkorten, wijken en aanwaflen van allerhande 
hoofden en Tronyen, volgens eenige voorbeel¬ 
den diemen haar voorfleld, mogten leeren ver- 
ftaan. En dit kanmen haar kortelijk aan wij fen, 
met hen te doen begrijpen , dat een menfchen 
hoofd , in fijn klomp of omtrek, ten naaften 
by, de gedaante vaneen Ey vertoond: en daar¬ 
om na de Latijnfche benaming een Ovaal, Ey- 
rond, of Lang-rond genoemd. En alhoewel 
eenige Hoofden, ten aanfien van haargeheele 
omtrek, eenigfints verfchillig zijn, moetmen 
noghtans weten , (de Monlters altijd uytge- 
fioten,) datze egter in ’t algemeen Ovaals-wijs 

van form zijn. Gelijk dan ook in het nateike¬ 
nen van Teikeningen, Printen, Schilderyen, 
of het leven felve, bevonden word dat het ee- 
ne Hoofd in opzigt van het andere, veel in om¬ 
trek verfchild, waar van wy de noodzakelijk¬ 
heid op een andere plaats fullen aanmerken. In¬ 
voegen zommigelangwerpiger, anderebreeder 
en rondagtigcr * defe boven breed en onder 
fcherp , gene wederom onder breedagtig en 
boven platagtig, en foo voorts, gefien wor¬ 
den j waar van wy in de Menskunde ettelijke 
hebben opgeteld , die elk in verfcheide trap¬ 
pen, d’eene meer d’andere min, Ovaals zijn. 
En fiaat daar by noch aan te teeltenen, dat’er 
vanden eenen trap tot den anderen noch on¬ 
tallijke gevonden worden, die elkander weder¬ 
om elders in ongelijk zijn. En foo ymand de¬ 
fe aanmerking in gedachten houd, ’tfal hem 
in ’t vervolg te pafle komen, alswe van de wa¬ 
re gelijkenis, en de waarneming van ’t Gene- 
raai Tullen fpreekcn. 

De 
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De minder en onderhoorige deelen, die tot 
d’opmakinge van een tronie dienen , zijn de 
oogen, neus, mond, kin en ooren* defe op 
haar behoorlijke plaats gefield zijnde, wijfen 
aan datze na ’t beloop van een kruys, op haar 
juifle plaats willen geileld zijn: verdeelende ’t 
felv e in fulker voegen, dat het ganfche hoofd 
vier neufen, en en de bloote tronie alleen drie 
neufen lengde bekomt * en regt van vooren 
aangemerkt, in ’t midden vijf oogen breed is. 
Makende de oogen vande regter na de flinker 
zijde , byna midde door de Ooren, een regte 
linie : en van boven tufïchen beide de Oogen , 
over de neus, mond en kin, een tweede linie 
d wers door den anderen, welke dan gefaament- 
lijk het kruys van de tronie genoemd wert, dat 
zig midden tuffen de oogen, daar de neus be- 
gind , doorfnijd. Op welk kruis men de oo¬ 
gen , neus en mond in fijn behoorlijke plaats 

zetten kan : en dat altijd na 
die order van verandering, 
welk het kruys door dus of 
foo gekeert te zijn, onder¬ 
worpen is. Gelijk in deze 
figuur , als een eerfle voor¬ 
beeld , in een fimpele flant, 
regt van vooren aangemerkt, 
kan gefien worden. .. Maar 
vermits d’ondervindig leert, 

dat de jonkheid de grondvefl, noch de regte 
meeninge , veel min het waar gebruik van dit 
kruys in ’t maken der tronien, niet wel en kan 
begrijpen j en datze by gevolg de verandering, 
die het felve kruys, door ’top en neer, en 

B 3 gints 



Middel om 
den Leer¬ 
ling in het 
ftellcn van 
allerhande 
Tronien 
t’onderwij- 
fcn. 

IV Inleyding 

gints cn weder kijken der tronien, na d’ontal- 
lijke gevalligheid van de ftant der befchouwing, 
onderworpen is , niet en keren waarnemen* 
fchoonze zulx al langen tijd, volgens hunnen 
Teikeoboek , na vaftgeftelde voorvallen heb¬ 
ben nageaapt: waar van onfes agtens de fchor- 
ting is , dat defe onderwijfing op eenen plat¬ 
ten grond gefchied •> en dat het ook onmoge¬ 
lijk is datmen haar alle de menigvuldige ver¬ 
anderlijke voorvallen aanwijft , en alfoo belet 
worden, meer te keren alsmen haar voordoet. 
Hierom hebben wy een nader en algemeen 
middel van onderwijs bedagt, waar doormen 
uyt de vuift foo menigerhande tronien en op* 
figten, als’er konnen voorvallen, dooreen Bol 
of taftelijk Ovaal, verftandelijk kan betoogen: 
en dat foo ligt bevattelijk , datmen onfes ag¬ 
tens den alderplompften jongen tot het alge¬ 
meen begrijp daar van , in weinig tijds foude 
konnen brengen. En niet tegenftaande dit 
maar een klein begin voor de leerkinderen is, 
foo is niet te min daar ten hoogften aangele¬ 
gen •, gemerkt ook gefien word , dat veele 
'Meefters , het zy door flordigheid of door on* 
wetentheid , zig in de regte verdrayinge van 
’tkruys harer tronien, noch \yelkomen te ver¬ 
grijpen 3 omdat, gelijkwe in de Menskunde 
hebben aangewefen , de nauwkeurigfte waar¬ 
neming hier omtrent, van een Wiskundige ge- 
dagte afhangt * ’t welke daar met voorbeelden 
getoond is. Sulx daar uit ligt af te nemen is, 
dat de misdagen hier ontrent begaan, foo veel 
te grooter en min verfchoonelijker in een Meef- 
ter zijn, als het gemeenelijk de eerfte A. B. C* 
van den leerling is. Op 
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Op datmen dan ’t gezeide algemeen onder¬ 
wijs in ’twerk fou ftellen, Talmen by een Dray- 
jer een flukjen houts, in de form van een Ey , 
wel glat,‘ en Ovaal-rond laten draijen,gelijk als 
hier in de vertoog-fchets Fig. i. werd aangewe- 
fen. Trekt’er in de lengte, van het eenepunt 
tot het ander, eene linie door als z. Deelt 
het dan in tween, en trekt wederom eene linie 
van de regter na de flinker zijde, dwars door 
den anderen , dat het een kruys make. als 3. 
En gy hebt het begeerde middel, om een on- 
derwijfinge over de verandering der kruyflen 
te doen. Om dit nu tot gebruik te brengen, 
en den leerlingen alle op-en neerziende tronien, 
door de veranderinge van het kruis te vertoo- 
nen * daar beneffens aan te wijlen, door wat 
middel dat het gefchied , en nootzakelijk foo 
gefchieden moet, foo field hen tot een eerfle 
proef, dit ronde ey regt van vooren, en Ori¬ 

ëntaal , dat is , dat het oog des befchouwers 
lijnregt met de dwers-lijn flaat, als gy hier 
Nom. 3. fiet Wijd hem volgens die flanden 
opzigt met weinige trekken een tronie aan, 
verdeelende die wel op zijne linien, als gy hier 
in Fig. 4 fiet > uyt v/elk bewijs gy hem dan de 
natuur vaneen tronie regt van vooren, en Ton¬ 
der eenige afwifleling van het kruys , aan te 
zien , kunt betoogen en op ’t papier dellen. 
Draaytdanhet houte bolleken, van de regter 
na de flinker hand een weinig om, en als dan 
fal haar de regte neergaande linie van het kruis 
veranderen en boogsgewijze flaan, na dat het 
veel of weinig omgekeerd is, blijvende noch 
de dwerslijn onverandert, foo lang ’tfelve Ori- 

B 4 a-o;7/- 
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TLomaal, dat is gelijk tnet u oogpunt of heffing 
van ’tgefigt blijft, volgens Nom. f. JVijfl 
hem daar wederom een tronie op fijn kruys-li- 
nien aan als Nom. 6. En doet wei agt geven 
hoe dat de verheventheid van de neus zig bo¬ 
ven de rondigheid van de Ovaal-trek moet ver¬ 
heffen, tot ly fulxwel verdaan. En gelijk met 
deze, foo is ook haar tegengeftelde omkeering, 
te weten van de linker naderegter, volgens 
Nom. 7. Wederom foo buigt het Ovaal met 
het bovemdeel voorwaards over, foo vertoond 
hem het kruys als by Nom. 8. en men fiet dat 
bey de linien van het kruys verwiflelt, en zig 
boogsgewijs uyt haar uatuurlijke ftant gewe¬ 
ken, en geen van beiden lootregt noch Oriën¬ 

taal zijn. Teikend hem volgens die aanwijfïn- 
ge, een tronie die neerwaarts ziet, als by 
Nom. p. Draayt dan u Ovaal agter over, foo 
hebben de linien van ’t kruys wederom een an¬ 
dere gedaante, als by Nom. 10. namelijk een 
tegenftrijdige met het voorgaande voorbeeld. 
Want gelijk de mid-lin daar nederwaarts door 
gebogen was, foo isze hier opwaards omgebo¬ 
gen , en daar een tronie op aangewefen, toont 
hem als in Nom. 11. en alfoo kont gy met dit 
bolleken de natuur van foo veel veranderingen 
der tronien aanwijfen, als gy felver wilt. Dan 
die geheel op zijde komen , (vermits dat het 
Ovale bolleken ront en effen is, en niet als de 
linien , fonder verheventheid van de neus en 
lippen vertoond,) deze wijftmen gemeeneliik 
met een regte linie aan , volgens de maniere 
Nom. 12. daarmen alsdan de verhevene par- 
tyen , als neus en mond, enz. aanvoegt en 

B ƒ fchikt 
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Tchikt tot het een tronie word, als’er omtrent 
Nom. 13. gefien word* in welke manier min¬ 
der misllagen dan inde voorige te wagten liaan. 
En dit de leerlingen eens omlhndelijk inge- 
Tcherpt , en van haar verftaan zijnde, Tullen 
aanftonts, felfs uyt de geelt, alderhande ver- 
kiefingen van fraye en werkhjke tronien , met 
goede redenen en genoegfaam volgens de ge - 
meene flender , en milTchien noch wel beter , 
weten te fchetfen : daar zy anderfints naar een 
platte afteikening, al doende niet en weten wat- 
zedoen, of waar toe het fijn opligt heeft, maar 
leeren als de Papegayen , Tonder gebruyk of 
toepalfinge daar van te weten. En daarom blij¬ 
ven die ook Teer lange zugten onder ’tjok van 
dat droevig namaken deTer eerlte beginielen , 
en konnen haar niet ligt begeven, om uyt de 
Houtheid van eygen gedachten yets te inven- 
teeren , ten zyze haar wederom tot d’eerlte 
voorbeelden van hare teykenboeken beegevenj 
daar in zy dan noch van hondert voorvallen, 
dieze krijgen konnen, niet een eenig exempel 
vinden dat hen dienen kan. Hierom ftaat ons 
(eer wy deeze ltof hooger in top haaien,) in’t 
voorbygaan aan te merken, dat aan de goede 
en verllandige onderwijfinge Teer veel gelegen 
is en dat’er wel te letten Haat, datmen zig 
eenen ervaren Meefter vcrkieTe , die te gelijk 
een brave en valle manier van Teikenen, en 
een klare onderwijfinge heeft. Mofes leerd 
ons, dat het eene byzondere gave is, verftan- 
dig in ’tonderwijfen eeniger konlte te zijn , 
en men liet ook dat het niet altijd zeker gaat y 

dat goede en groote Meellers, altijd goede 
Onder- 
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Onderwijfers zijn. Dog de Difcipelen zijn ge¬ 
lukkig, die dit beide in haren Meefter vin¬ 
den: want de wagen gaat gemeenlijk foo als 
den voerman gefteld is. Die eenen wijlen 
Meefter heeft aangetroffen, moet’er lange lien 
by te blijven i ook niet ligt door eenige wis¬ 
pelturigheid, veel min (indien ’them anders 
ernft is inde konft te volharden, en zig aande 
Schilderkonft over te geven,) door een ontij¬ 
dige ofte te vroegen win-luff laten vervoe¬ 
ren, om dien te verlaten. De zorge der Ou¬ 
deren ofte Oplienderen, moet tragten niet nala¬ 
tig te zijn, om dit gebrek tijdelijk te befnoe- 
jen, eer het den vryen toom neemd: want 
veeltijds werd hier door den ondergang van¬ 
den Konftenaar veroorfaakt. Daar zijn ook 
veel gebreeken inde Onderwijfers te berifpen , 
eenige leggen door onkunde hun onderwijs 
qualijk aan: andere foeken het futzelboek , en 
leiden de jonkheid door lange omwegen , daar 
door de konft gants moeyelijk in de oogen der 
leerlingen gemaakt wert. Sekerlijk, als de lef* 
fen wel aangeleid worden, kanmen yemand in 
korte tijd groot ligt geven : maar men moet 
het by ’tregte end grijpen, en altijd tragten 
yemand dat te openbaren, daar hy minff in er¬ 
varen is, of hem noch fwaar en duifter fchijnt. 
Dit werd van zommige Meefters nagelaten , 
d’een om dat het te veel moeyte is, d’andere 
uyt vreefe dat hy de leer-penningen te vroeg 
fou moeten miffenj andere hebben ook wel de 
bequaamheid niet om klaare en verftandelijke 
leffen te geven. 

III. Hooft- 
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III. Hooftstuk. 

Van ’ beleyd der Onder wij finge. 

INdien men dan navolgens de order van begin¬ 
nen, tot den voortgang inde Teikenkund, 

als van trap tot trap wil opgaan, daat’er aan 
te merken, dat men de Jongelingen door de 
kond van navolging of naboot fing, ligtelijk tot 
alles kan aanleiden wat d’algemeene Schilder- 
kond bevat * want dewijl het onmogelijk is, 
alles dat de Teikenkunde moet magtig wefen, 
in ’tbyzonder voor te fchrijven , foo brengt 
alleen de volgkund, de Teikenkunde een by- 
zonder groote hulpe toe. Waar vintmen dog, 
mogtmen vragen, eenen Schilder , die alles , 
dat in de nature voorvalt, heeftleeren afteike- 
nen? en nochtans vind een kondig Meeder, 
die de regte maniere van navolging heeft, zig 
noyt verlegen, alles wat hem voorkomt aardig 
af te beelden. 

Wanneer nu de leerlingen , volgens goede 
onderwijfinge, en de middel der kleine begin¬ 
zelen , hebben leeren aan doelen en banken 
gaan, en datze door de eerde wijze van doen, 
een manier van navolging hebben bekomen 5 
moetmen haar feer neerdig en lang laten bezig 
zijn, in het na-teikenen van goede en wel ge¬ 
handelde teikeningen , hoe uytvoeriger die 
zijn, hoe beter, alsze flegts ’tvermogen en 
den lud van den Difcipel niet en overwegen. 
Want wy zijn t’eenemaal van oordeel, dat de 
Teikeningen ved nutter en leerzamer, in defe 

daat 
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ftaat des leerlings zijn, dan de Printen $ na¬ 
dien zy in een goede Teykening niet alleen de 
fchikkinge, vafte omtrek, aftie, dag en fcha- 
duwe, enz. ontwaar worden , maar ook met 
eenen een maniere van handelinge, en teyken- 
agtigen aart, diemen in een Print foo volko¬ 
men niet en fiet, en by gevolg daar uyt niet 
foo wel en kan geleert worden *, dan met lan¬ 
gen tijd en verdrietige arbeid , zonder eeni- 
ge vafte maniere te bekomen. Invoegen de 
dingen foo nagevolgt, nu dus, dan foo, luk¬ 
raak , komen uyt te vallen.. Hierom falmen 
de jonkheid de befte en bequaamfte maniere 
ontrent deze faak aanwijfen, en dat foo wel 
met geduerig te vermanen, wel agt op d’han- 
deling van hun voorbeelden te nemen, als met 
zomtijds yets met een fraye ftag en fwier van 
zedige handeling voor te doen: haar wel aan- 
wijfende hoedanig fy de partyen en deden der 
lichamen fien en opmerken, en dan fchetsag- 
tig fullen aanwijfen j en hoe fy moeten voort¬ 
varen in’t netter ftellen, en nader uytvoeren: 
als mede zeggen, wat quade of goede manieren 
zijn, en diergelijke. Want als de jonkheid 
eens een quade manier heeft aangenomen, is 
’t dik wils fwaarder haar die naderhand weder 
af te leeren, dan een goede manier van ’t be¬ 
gin te doen aanneemen: waarom men haar de 
misdagen, met beter voor te doen, moet ont¬ 
dekken en leeren fien 3 opdatze, die na-apen- 
de allengskens goede manieren van doen mog- 
ten verkrijgen > en men fal bevinden , dat het 
voordoen hier meer als eenige onderrigtinge 
fal te weeg brengen 5 want de Kinderen zijn 

als 
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als de Apen, fy leeren beter door ’t fïen dan 
door ’t hooren 3 gelijk felfs ook veel bejaarde 
haar veel beter met de Oogen dan met de Oo¬ 
ien, dat is met haar verftand, konnen behel¬ 
pen. De Peeringen diemen tiyt het voordoen kan 

trekken, plagt Seneka te Zeggen, zijn kort en 

klaar , maar d'onderwijfinge diemen alleen ujt het 

aanhoor en der regelen haalt , lang en verdrietig. 

Gelijk ook een ander plagt te zeggen, dat al- 
lerley leerftukken bequamelijk ingeplant en lig- 
telijk gevat worden door hulpe der voorbeel¬ 
den 3 en dan noch wel aldermeéft, wanneer zy 
die met een leergierige ooge in het vóórtbren¬ 
gen, dat is terwijlze gemaakt werden, felfs 
befchouwen. Seker, Chares en heeft de Giet- 
kunde van Lyfippus op deze manier niet geleert, 
dat hem fijn meefter Lyfippm ’t hooft van Mi- 

ron, de armen van Prd-xiteles, .de borft van Po- 

Ijkletus foude vertoónen 3 gantfch niet 3 want 
deze kondè hy alle daag met gemak by zig fel- 
ven befien 3 maar hy heeft daar felver bygeftaari 
ter tijd als fijnen Meefter alle dele dingen maak¬ 
te. Houd ons tèn goede verftandige Lefer , 
foowe u iriet dusdanige kinderlijke vertellingen 
te lang hebben opgehouden. 

In de Onderwijfing voortvarénde , moetmen 
de jonkheid ook gedurig infeherpen, datze in 
hunne oeftèhiUg haar feer voor knoeyen en 
brodden wagteh , en haar bevlijtigen, lang- 
faam met alle voorfigtighéid, en welgema- 
tigde zinnen, dat is, verftandelijk ontrent hun 
werk bezig te zijn 3 want buiten die opmer¬ 
king geraakt het paard feer ligt aan ’t hollen 3 
en alsdan ftruikelen zy Van de eene broddel- 
* floot 
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floot in de andere , en raken eindeling aan ’t 
wroeten ,en fchrobben,en martelen dus hunne 
Teikening met onlufl: ellendig af, en maken 
gedaan werk, fonder yets geleerd te hebben : 
Ja hebben door dusdanigen vergeeffen arbeid, 
hun tedere en ligt befwijkende gemoederen , 
menigmaal foo vol onlufl: gepropt , datmen 
haar nauwlijx in drie dagen wederom met yyer 
kan aan den arbeid krijgen. Invoegen het by 
na noodig is, rondom op de wand van haar 
oeflenplaats, met groote letteren te fchrijven, 
Zijd voorfigtig , niet te haaftig, xJjt langhaam en 

neerftig , en foo voorts > op dat 't eikens hare 
gedagten mogten opgewekt werden , om het 
verftand in een geftadige opmerking bezig en 
by huys te houden. d’Oude Wijsgeeren plag- 
ten te zeggen : Alle die haar niet te veel en ver- 
haaf en, vinden ’tgeen Jy nafpenren , T^eker en klaar, 
maar den overhaajligen fioet daar en tegen is on- 
voorjigtig en blind, ’t Spreekwoord van Junms 

gaat hier zeker, de haaftigheid verderft wat neer- 
fiigheid 'verwerft. Waarlijk het ras doen , is 
geen middel om wel te doen , maar het wel 
doen een middel om ras te doen. En om dat 
wel te bekomen, en ’twerk altoos voorwaarts 
te doen gaan, is het tenhoogften noodig, dat 
het verhand en ’tbeftuur des oordeels altijd 
wakende blijft, en zig alfoo meer bevlijtige , 
met voorfigtigheid wel te doen, dan onbedag- 
telijkras te doen. 

Dat wy nu te vooren hebben aangemerkt, 
veel nutter te zijn dat de jeugt zig na Teike^ 
ningen oeffend , dan na Printen, moet geen- 
fins foo opgenomen werden, als of wy het Teir 

kenen 
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kenen na Printen ganfchelijk wilden afraden $ 
neen zeker j maar wy zeggen in ’t tegendeel, dat 
het voor die gene , welke alreede een goede 
handelinge hebben bekomen, en wac op haar 
eigen beenen beginnen te ftaan, en daar by tot 
de Schilderkonlt willen voortvaaren , het feer 
voordeelig is haar werk te maken van veel na 
Printen te Teikenen, enfonder ophouden daar 
na te ftudeeren •, gelijk ook na alles dat hen 
frays voorkomt. Niet juift geheele Printen , 
ten zyze dat om veele redenen by uytnement- 
heid waardig mogten zijn , maar eenige fraye 
dingen , als fchoone Beelden , aardige Klee- 
dingen , die verftandig en zeker geplooyd 
zijn, en welbedagte en werkzame a&ien, en 
wat’er voor deugden al meer in een goede 
Print re fien zijn, daar uyt verkiefen. En kan¬ 
men daar toe den onkoftelijkften tijd waar ne¬ 
men , als de avond en vroege morgenftonden, 
of andere verpoofing van fpeeldag > infonder- 
heid die den gewoonen tijd tot andere ftudien 
der konft, het zy in ’tOrdineeren of Schilde¬ 
ren , moeten aanleggen. Alles ten dien einde , 
op datmen door het geduurig nateikenen van 
fraye dingen, vaft, algemeen en volkomen fou 
worden, en den geeft allengskens vol uytgele- 
fe gedagten en fraye manieren drukken mogt. 

Soo ftaat’ermede vooreen verftandig Meel- 
Teykencn ter te letten, dat hy, aangaande de maniere van 
vai/wat” Teikenen, en behandelen, niet foo ftip moet 
nut- ftaan om die alle Difcipelen, even eens als een 

kunsje of maatwet, op te dringen, maarlie¬ 
ver wat verfchillig daar in zijn, en eenige vry- 
heid geven die binnen de wetten der konft blij¬ 

vende, 
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vende, beft met het humeur van den Difcipel 
overeenftemt. Want gelijk Jmius wel uyt G- 
cero heeft aangemerkt , konnen daar veel Di- 
fcipelen onder eenen goeden Meefter, alle tot 
prijswaardigheid in haar konft opgevoed wer¬ 
den , fchoon zy onder elkanderen in hare wer¬ 
ken en behandeling , veel verfchillende zijn. 
Hierom was Sokrates gedwongen lijn Difcipel 
Ephorusmet fporen tot eenige plaifantie ender- 
telheden aan te drijven, en Theopompus met den 
toom tot zedigheid in te teugelen* invoegen 
hy den eenen wat benam, dat hy den anderen 
toevoegde. 

De Jonkheid nu op deze voet haar in het Derde kcr- 
Teikenen bezig houdende , falmenze van lig-Tekenen 
ter tot fwaarder dingen laten overftappen , op na Schilde“ 
datze nimmer ftil {taan -9 en die trappen geluk-r>en‘ 
kig opgeklommen lijnde , ïs’t raadfaam haar 
nan te leiden tot het nateikenen van goede en 
welgeteikende Schilderyen , latende haar die 
van een groote, in een kleine proportie bren¬ 
gen * ook zomtijds uyt het kleine, eens wat 
laten vergrooten , om ’t oordeel te oeffenen, 
en gelentheid te hebben , om eenige frkye 
onderwijlingen daar over te doen. Hier door 
fullenze een verftandig oog om te gillen krij¬ 
gen , en leeren hoedanig men de gefiene din¬ 
gen in de Schilderkonft by ’t gezigt kan afwik¬ 
ken, en gelijk als weten af te meten 5 waardoor 
fy vaft in het ftellen fullen worden. En gelijk 
kerwijs als dit den tweeden trap is inde Tei- 
kenkunde, foo is fy ook foo veel fwaarder, en 
vereift meerder kennis en een ervarener oordeel: 
jvant in een gekoloreerde Schilderye en fiet- 

G men 
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men de willigheid der omtrekken, door trek¬ 
ken , noch linien, noch handeling van Tei- 
kening , noch onderTcheid tuflchen donker en 
donker, ligt en ligt, dat inde verfcheidenver¬ 
wen fchuild, op die wijTe niet, als in een Tei- 
kening aangewefen. En vermits men in deze 
maniere van nateikenen , de juifte gelijkheid 
van donker en ligt, door eenerley ftoffe ofko- 
leur moet vertoonen , zijn daar omtrent ver- 
fcheidene opmerkingen noodig , wilmen de 
houdinge , en de betamelijke voor en agter- 
uytwijkinge, die in de Schilderye is, ook in 
fijn Teikening overbrengen 3 gelijkwe op fijn 
plaats Tullen toonen. 

Om dan verder te gaan, en den vierden trap 
inde konft te beklimmen , moetmen al weder¬ 
om tragten te vorderen in ’t geen men noch on¬ 
bedreven is, Talmen eens tot de algemeenheid 
der konft komen. Sommige Leerlingen , ja 
ook wel eenige Meefters, gaan haar hierin te 
buiten, en blijven liever met hun verftand han¬ 
gen omtrent de dingen dieze alreede weten, 
dan zig pogen tot de kennis der dingen daar in 
ze noch onervaren zijn. Ja, het gene Ty reeds 
weten, achtenze veel beter en Trayer dan ’t ge¬ 
ne doch te weten is 3 en daarom dragenze haar 
daar ontrent, even als een onverftandigen rey- 
figer, die hem ter zijden vanden weg af be¬ 
geeft, om onder de Tchaduwe van eenen groe¬ 
nen en vermakelijken boom zig wat te verlui 
tigen, en onderwijlen fijn tijd verheft, diehy 
aan fijn reis had behooren te hefteden. 

Hierom Tal dan tot den vierden trap, ten 
hoogften noodig zijn, datmen ook veel Teikend 
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na rond Boetzeer-en Playfterwerk van goede vierde trap 
Meefters : gelijkmen daar ook feer gemak- “ „cnfe~ 
lijk kan aankomen, en zommige heel gemeen rond^Boot* 

geworden en bekend zijn* foo dat veele voor ee^ze * 
een geringe prijs gekogt, en met groot voor¬ 
deel inde kunft-oeftening gebruikt konnen wer¬ 
den. Andere, die raar en ongemeen zijn, en 
door de liefhebbers zelfs of uyt Italien of el¬ 
ders van daan gebragt zijn , of alleen uyt des 
Boetzeerders hand, lönder afgietzel,inde wee- 
reld overig zijn, daar aan moetmen by voorval 
van verfterf, of andere goede gelegentheid ge¬ 
raken. Of ook wel yets, van d’een of d’an- 
der liefhebber te leen bezigen. Soo kanmen 
ook noch andere gebruiken van het playfter 
hebben, om ’tfelve by Hukken en brokken te 
gebruiken, en zig in eenig voorval daar van te- 
bedienen. Soo mede alsmen die anders om en 
in een omgekeerden Hand wil hebben, fetmen- 
ze in ’t navolgen voor eenen fpiegel. De re¬ 
den nu waarom het teikenen na Playfter foo 
noodig is, is om dat het tot een aanleidinge 
van’t leven kan dienen. Want gelijk als het 
Teikenen na Schilderyen, fwaarder is als na 
Teikeningen, om redenen die gefeidzijn, foo 
is ook het Teikenen na Playfter fwaarder als 
na Schilderyen* om datmen in het Playfter de 
willigheid vande omtrekken , vry minder of 
onfekerder dan in een Schilderye kan (ien: ge¬ 
lijkmen ook de bepaling van ligt en fchaduwc 
zoodanig aan het Playfter niet en liet aange- 
wefen , als wel in een Schilderye ofte Teyke- 
ninge, ten zy datmen geoeftende oogen be- 
gind te krijgen, daar van wy in ’t vervolg lul¬ 
len fpreken, C z Laat 



Vijfde trap 
is het Tel¬ 
kenen na ’t 
leven. 

Menfch- 
beeld ’t 
voornaam- 
fte voor¬ 
werp det 
Teiken- 
konft. 

3 6 Inleybing 

Laat ons nu komen tot den.vijfde trap, na* 
melijk tot het leven , dat is, tot de befchou- 
wing en navolging van alle natuurlijke dingen, 
het volmaakfte model van alles, en den beften 
Leermeefter daarmen van leeren kan : gelijk 
dan ook dit het eenige doelwit van alle Teike- 
naars moet welen , gemerkt daar alles te vin¬ 
den is, dat’er in de Schilderkonft gevondenfal 
worden , of van brave Meefters oit gefogt is. 
Men moet vaftelijk gelooven, dat al dievande 
Schilder ofTeikenkundige voorbeelden tot het 
leven komt, even eens zijn als eenen die van 
de fchaduwe overftapt in het ligt, of van een 
donkere of zombre plaats in een heldere zon- 
nefchijn * die dan ook zomtijds de oogen wel 
wat beduifelen, maar kort daar na fienze alles 
helder en klaar, en in waarheid, en met des te 
grooter genoegen en vermaak. En daarom is 
het noodig, dat, foo ras men de voorgemelde 
dingen eenigermaaten verftaat, men zig aan- 
ftonds tot het Teikenen na ’t leven begeeft. 
En onder alle natuurlijke dingen, zig voorna- 
mentlijk oeffend na ’t menfchelijk naakt, in 
welke alles dat in de gantfche weereld is, als in 
een klein begrijp befloten is. Want die, wel¬ 
ke een menlchen-beeld wel kan afbeelden, fal 
ook met eenen verftaan, hoedanig andere ge¬ 
daanten, dien hy noit heeft leeren afteikenen, 
behoorden gemaakt te worden. Men hoefd sig 

niet te bekommeren, zeid Cicero, dat die een Lemv 

oft Stier wel kan affchilderen, dat hy ook alle an¬ 

dere viervoetige heeften niet en fotide konnen naboot¬ 

sen. Invoegen men zeggen kan, dat een Tei- 
kening als een fimpele fchets j een Schilderye 
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als een gekoleurde fchaduwe: en het Geboot- 
zeerde rond of playfter-werk, als een levenloofe 
buiten-gedaante, in opfigt van het ware leven, 
moet aangemerkt worden. Waarom dan ook 
het menfchen-beeld niet te onregt het grootfte 
Meefterftuk van de Goddelijke Schepping ge¬ 
noemd word. Zulx uyt het gezeide feer hgt 
af te nemen is, hoe verre defen trap al d’ande- 
re te boven gaat, en dat’er by het goet on¬ 
derwijs van den Meefter , ook neerftigheid en 
gedurigen arbeid vanden Leerling van nooden 
is y want met arbeid krijgtmen vuur uyt de 
fteenen, en door het geduurig droppen werd 
zelfs een (leen hol gemaakt, volgens het vers¬ 
jen datmen de jonge Studenten gemeenlijk 
plagt te leeren 5 

Een droppel waters kan den fleen wel maken holy 

Niet met ge welt of kragt, maar door haar dik- 
wils vallen: 

Alfoo y wilt gy geleerd , van ivijsheid worden 

vohy 

Studeert veel en met vlijt, Jchxwt kinderjpel en 

mallen. 

Waarom wy dan ook het neerftig en gedurig 
Teikenen ten hoogden aanraden 5 want door grootVnut 
het veel en gedurig doen , kanmen tot de vaf- {^uoni? 
tigheid komen. Ja de geftadige oeffeninge^ 
kan zelfs fonder onderwijfinge (indienmenze 
van malkanderen fcheide) meer te wege bren¬ 
gen , dan alle leeringe fonder oeffeninge: dan 
beide te famen zijnze de regte middel om tot 
de perfe&ien te komen. Men mag zig voor al¬ 
le dingen niet laten voorftaan alsmen wat bc- 
gind te kunnen, en te kennen wat andere doen, 

C 3 datmen 



En lang tc 
onderhou¬ 
den, ja noit 
de zak te 
geven. 

Italianen 
oefFenen de 
Teiken- 
konft leer 
lang eerze 
aan ’t Schil¬ 
deren ko¬ 
men, 

58 Inleyping 

datmen al genoeg van de Teikenkunde ver- 
ftaat, en daar op eensklaps tot de handelinge 
van de pengeel over te gaan j willende nu een 
Schilder, en niets flegts eenen Teikenaar we- 
fen, enz. latende foo de voorname en geduri¬ 
ge oeffening der Teikenkonft varen : door 
welke laatdunkentheid al veel Schilders van on- 
fe eeuwe ’t fpoor bijfler geraakt zijn. Doch 
de exempelen van veele brave Meefters leeren 
ons heel anders : want die hebben gedurende 
haar ganfche leven , felfs hun wekelijke Col- 
legien waargenomen, en Akademie-beeldenge- 
teikend, behalven noch de ordinare gewoonte 
dieze hielden, van dagelijks te Teikenen : en 
dat deden fy niet alleen in hare jonkheid , als 
ze noch leerden, maar wanneerze al Meefters 
geworden waren, en onderhielden dat tot aan 
het einde van haar leven, als de menigte fraye 
enuytvoorige Teikeningen, de getuigenis daar 
van overbodig laten fien. 

Soo was het ook eertijds een gebruik binnen 
Roomen, en het wert’er noch geoeffend by 
zommige, datmen de jeugt dikwils zeftien , 
agtien, ja twintig jaren lang, niet anders liet 
doen dan Teikenen, Tonder in die tijd oyt pen¬ 
geel om te Schilderen, in de hand te nemen. 
Van welk gebruik felfs de oude Schrijvers ook 
gedenken. Plinius verhaald van den Schilder 
Pamphilius, dat hy niet en wilde gedoogen dat 
fijn Difcipelen vliegen fouden , voor al eerze 
volkomen flagvederen hadden > en daarom hield 
hy haar langen tijd bezig ontrent de Teiken¬ 
kunde , en andere grondregelen daar toe noo- 
dig; niet willende lijden datze door een onbe- 

fuift 
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fuift goeddunken , de handen aan de verwen 
fouden flaan. Hier door wierdenze foo vaft in 
de Teikenkonft* dat fy alles wat naderhand tot 
de Schilderkonft van haar moefte befeft wer¬ 
den, in korten tijd verftonden, en meefterag- 
tig aan de wereld ten toon bragten. Als’er er¬ 
gens fraye dingen waren, ’tzy groote Teike- 
ningen , diemen plagt Kartonnen te noemen 9 
als d’Oude veel hebben gemaakt, of fraye Schil- 
deryen, Statu-beelden, enz. zagmen daar da- 
gelijx groote toeloop , ja heele fwermen van 
jonge Teikenaars, die haar daar quamen oef- 
fenen. Soo was’er eertijds van Michtel Angeh 

eenen Karton met fchoone naakte beelden, daar 
de jeugd geduurig agter her was, met daar na 
te Teikenen. Dit verlchafte fuiken yver en 
neerftigheid in die Leerlingen, dat d’een den 
anderen wilden te voor loopen, en waren daar 
foo geduurig bezig, als of die Teikening al¬ 
leen moefte gevolgt worden. Soo dat Baccio 

Bandinello (bende de agting van defen Karton^ 

en de goede voortgang die zommige jongens 
hier door in de Teikenkonft deden) daar over 
foo nijdig wierd , dat hy op fekeren tijd de 
zaal opende , daar defe Teikeninge was, en 
defelve aan ftukken fcheurde : en in diervoe¬ 
gen alfoo het ligt der regte Teikenkunde van 
die tijd , weg nam : fonder eenige andere re-De Tel¬ 

den daar toe te hebben, als op dat hy dejonk-|^onft 
heid van foo nutten voorbeeld beroofde. Men 
fiet noch heden binnen Roomen, dat de jonk-de», W°* 
heid de Teikenkonft van haar eerfte jaren al 
by de hand nemen, en zig tot het veel Teike¬ 
nen gewennen : ook felfs wanneerze noch in 

C 4 hare 



40 Inleyding 

hare A.B.C. fchool gaan, Teikenen fy na ha¬ 
re fchooltijd, hier en daar, waar hun de vry- 
heid en gelegentheid open ftaat, ’teenen 't an¬ 
der beeld, ot’ituk of brok enz. zulx zy t’elkens 
t’huis komende, neffens haar les en gefchrift, 
ook eene Teikening aan hare Ouders vertoo- 
nen. Ja den Schrijver Varro getuigt, dat het 
al van ouds een Giïexfche en Romeinfche ge¬ 
woonte was, datze haare foonen en dogteren 
hunkindfche jaareninde Teikenkunde, enBor- 
duurfteken lieten doorbrengen: gelijk daar van 
eenige voorbeelden by Plntarchus gevonden 
worden. En waarlijk, alsmen al die dingen* 
wel aanmerkt, kan het ons niet vreemd dun¬ 
ken, dat’er meer vafteTeikenaars uit de konlï- 
fchoole van Roomen zijn voortgekomen, en 
nu en dan noch komen , als wel uyt andere 
plaatfen. Sulx wy daar over hebben aan te 
merken, dat de voorname oorfaak daar van is, 
datze de konft van kintsbeen af indrinken , en 
haar felven als yets natuurlijx eigen maken 3 en 
daarom dunkt ons de fpreuk der Ouden waarag- 
tig te zijn, welke zeid, Dat niemand ergens m 

volleerd of een groot Meefler kan worden ^ten zy hy 

geheel vroeg aan ’tleeren zy. Dusdanige door- 
lugte voorbeelden behoorden de konft-oeffe- 
naars een fpoore tot opwekkinge te wefen $ 
want by aldien de felve neerftigheid in ons Ne¬ 
derland wierd aangewend 3 ’khoude my verfe- 
kerd dat de konft-werken onfer Landaart, die 
van Italien noch Vrankrijk niet fouden behoe¬ 
ven te wijken. Invoegen ook daar door de 
leergierige van andere Rijken felfs tot ons fou¬ 
den overkómen 3 en het gene zy , de konft 

aai>» 
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aangaande, met haar bragten , aan ons fouden 
meede deelen, en alfoo te famen de Schilder- 
kond na by de volmaaktheid aanqueken. 

Daar en is ook geen ding dat de voortgang DeenL^|n- 
in de Schilderkond grooter nadeel doet, dan fen hL 
de laatdunkentheid: die ook by zommige foo 
danig de overhand heeft, datze den vryen loop heid wag- 

der konde als t’eenemaal wederhoud. Veele la-teiK 
ten hun dikwils voordaan, datze al dapper wel 
inde Teikenkunde zijn ervaren, en inder daad 
en zijn fy’t niet > en noghtans fy willender voor 
aangelieq zijn. Maar het is onmogelijk dat 
defulke tot den eerden trap van een groot Mee- 
der konnen komen : want vermits fy haar in¬ 
beelden daar alreede toe gekomen te zijn, (en 
vad niemand en tragt na 't geene hy alreede ver- 
meind te befitten, ) foo valt ligt te befluiten 
wat’ervantewagtenis. Wymoeten, omtetoo- 
nen hoe onkundig vermetel haar zommige hier 
omtrent dragen, een voorbeeld ter fnee bren¬ 
gen: Seker Jongeling, die met zig in de alge- 
meene Teikenkunde te oeffenen, eenigen goe¬ 
den tijd hadde beziggehouden, deed ons d’eer 
van te bdoeken , en onder andere redenen 
die’er van de kond vielen, vroeg hy ons, wat 
middel we widen aan te wijfen, om langs een 
zekeren weg een groot Schilder te werden ? 
Wy op foo ligten vraag geen antwoord durven- veei Tei- 
de weigeren, voegden hem in weinig woorden 
defe middelen toe: te weten, dat hy neerdig defom1 een 
en veel, en met goede opmerkinge moede |e£dtes^h0jr 

Teikenen , en dat na alles dat goed was, enden, 
dat nageteikend kon worden 5 en voorts dat hy 
hem oeffenen moed in de grond-regelen der 

C f Bouw- 
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Bouwkunde, Doorfigtkunde, en voornaament¬ 
lijk de Menskunde, en diergelijke, en in dat 
alles tragten feer volkomen te werden. Maar 
onfe redenen waren nauwlijks halfuytgefproo- 
ken, of hy hield zig door onfen raad veel te 
kort gedaan > feggende, (als of hyze vergeefs 
agtede,) Qch\ Teikenen , praatje daar van, ’k 

hebbe al foo lange geteikend \ Teikenen dat kan tkal 

genoeg, enz. Uyt welke onverftandige woor¬ 
den wy fijn onkunde, en laatdunkenden geeft 
bemerkten , en zeiden: Kun je genoeg Teikenen , 

foo hond maar moet als een man, en valt flegts on¬ 

bekommerd aan V Schilderen , V en 7~al met lang 

aanloopen of gy fult wel haafi een groot Meefier 

wezjen. Sekerlijk, hadde defen goeden Difci- 
pel bedagt , dat’er geen goede Schrijvers en 
konnen wefen als die de lettermaking fix heb¬ 
ben, hy foude niet gemeend hebben dat Schil¬ 
deren geheel wat anders als Teikenen was, nog 
zig laten voorftaan hebben, dat, als hy een 
Schilder was geworden, hy het Teikenen dan 
wel de zak mogt geven. 

IV. H O O F X S T U K. 

Handelende van de dingen die in yder 
trap der Teykenkonft noodig, 

waar te nemen zijn. 

KOmende dan tot de dadelijke oeffeninge 
der Teikenkonft, en wel eerftelijktot het 

kenen van nat eikenen van goede Teikeningen, en ver- 
Tokc“' ftandige 
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gen en 

aflandige Schilderyen, is ’tnoodig dat wy aan- 
wij Ten wat in het leerfaam nateikenen waar te re nemen 

nemen is 5 daar na Tullen wy fpreeken van de hceft* 
verfcheide manieren, handelingen, en hoffen 
waarmede en waar op datmen teikend > en ein- 
deling Tullen wy de eigenTchappen in ydere by- 
Tondere doeninge, volgens de nature der Tei- 
kenkonh, vóórhellen: doch aangaande het na¬ 
teikenen van Teikeningen , daar van is voor- 
eerh niet noodig yets in ’t byfonder te zeggen, 
om dat alles ’t gene daar toediend aangemerkt, 
ook volkomen dienhig is in ’t nateikenen van 
Schilderyen, en daarom nuttig datwe t’elkens 
op fijn plaas daar van onderwijs geven. Hoemcn 

Alsmen dan voorneemt een huk Schilderye^tnm^kna 
na te teikenen, moetmen dat op een goedqplaats teikenen 

van dagligt, en regt overend hellen, infulkerfretten 
voegen, dat u het flikkeren van den glans der en aanfien 

verwen, ofte vernis niet en hinderd : en opmoet' 
. datmen die plaats altijd fekerlijk vinden mogte, 
Talmen zig met alle mogelijkheid Toodanig fien 
te Tetten, dat het oog ofte opfigt, gelijkelijk 
met het ligt van den dag, na het huk Schilde- 
rye gaat, even alsmen gewoon is de hant van 
befchouwinge te nemen, om een Tafereel wel 
op fijnen dagh te befien. En op dat in beiden 
defe onfe meeninge ten regte mogt verbaan 
werden, Too merkt tot een voorbeeld , dat A 
zy een huk Schilderye dat gy befien of natei¬ 
kenen wilt y en dat B is de plaats van welk het 
dagligt komt. Wy zeggen dat gy het tafereel 
Teer qualijk fult konnen befien , wanneer gy u 
zet tuhchen D en G, infonderheid Too ’tfelve 
met blinkende Vernis is uytgehaaldj want het 
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fel u byna een fpiegel gelijken, overmits dat 
den glans der verwen haar ontfangen ligt, als¬ 
dan by wijfe van weerfteuyt tuflchen D en C we¬ 
derom fenden > alsmen dat hoe nader aan D, 
ook al meerder fel gewaar worden: alles in ful- 
ker voegen, dat het noodig is u tuffen B en 
de naafte linie inEte fetten, indien gy het ge- 
zigte van ’t ganfche vlak des tafereels bequa- 
melijk genieten wild* ’tgeen gy ook hoe na¬ 
der aan B alderbeft ontfangen lult: want om 
dat het ligt langs B komt, foo kan daar geen 
wederfteuyt vallen, vermits de llraalen van den 
glans, die door ’t ligt veroorfaakt worden , 
door dien felven weg niet weder te rug kon- 
nen gaan , en derhalven konneze u daar niet 
hinderen. Verder foo verkielt u eene redelijke 
diftantie of afftand , na proportie dat u ftuk 
groot is, ten minften foo wijddatgy het gant- 

fche 
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fche duk met een opdag der ooge kunt bevat¬ 
ten : invoegen dat hoe grooter tafereel, hoe 
ruymer afdand of zitplaats gy ook moet .nemen. 
Aanmerkt hier by, dar, indiemen na een Tei-^^gen^ 
kening of print reikend , men defelve als een teikend 
Schilderye, regt voor hem en toppig overend 
moet dellen, en niet plat neer leggen, als ve-end zetten* 

le feer qualijk en onverdandig doen: want om 
dieswil datmen dus doende de dingen aandonds 
min of meer in ’t verkorten liet, foo is daar 
niet als veel onheil en quade gillingen uyt te 
wagten , die voor de onkundige fwaar om uyt 
te vinden oft te verbeteren zijn : alhoewel ons 
ook niet onbekend is , dat een verdandig of 
meederlijk Teikenaar, foodanigc misdagen wel 
kan overdappen en vermijden. Voorts foo en 
magmen ook lijn Principaal, ’t zy Schildery , 
Print of Teikening, niet veel agter over, noch 
ook voor over dellen , gemerkt dat ook al ver¬ 
andering in ’tfïen kan veroorfaaken: noch veel 
min die ter flinker ofte ter regter zijde dellen, 
om dat geduurig omkijkende te moeten be- 
fchouwen j want daar door fouwmen t’eene- 
maal vande wijze geraken, en in ik en weet 
niet wat voor kund-drijdige misdagen verval¬ 
len. ’tls ons eenmaal gebeurd, datwe zeker^en“is’ 
Teikenaar , die al vry meende in defen ver-ontrem 
dandig te wefen, en zig liet voordaan in deontdekt* 
Teikenkundal ver gekomen te zijn, gingen be¬ 
doeken > en hem bezig vonden met een Konter- 
feitzel na een Schilderye te teikenen, dat hy 
ook byna gantfch volvoerd had. De Teike¬ 
ning bellende , merkte wy yets onordentlijks 
en onaangenaams daar in , waar door wy aan¬ 

leiding 
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leiding kreegen , om in agt te nemen hoeda¬ 
nig defen Teikenaar mogte gefeten hebben , 
enhoehy fijn Principaal mogte befchouwt heb¬ 
ben: maar dat niet konnende bemerken, door 
dien hy fijn fittinge, met ons in te laten, veran¬ 
dert hadde, namenwe de vryheid om het hem 
af te vragen 5 die ons ook foo onnoofel en een¬ 
voudig antwoorde , als het onkundig van hem 
gedaan was. Hy zeide , dat hy aan een tafel 
gefeten, en dat het ftuk Schilderye aan de flin¬ 
ker zijde op den grond-neer hadde geftaan: in¬ 
voegen wy fekerlijk konden befluiten, dat hy 
eerftelijk veel hooger dan fijn Principaal had 
gefeten j ten anderen , dat hy dat t’ eikens by 
na over fchouders had moeten aanfien 5 waar 
op wy niet en konden nalaten al lachende te 
Zeggen, (gelijk het ook waaragtig foo was) 
dat wy de fwayen van fijn geftadig omkijken , 
duidelijk inde flelling vande tronje fijner Tei- 
kening konden fien* en fulx daar uyt, dat 
alle de partyen vande tronie ’t eenmaal buiten 
de linien van haar kruys gedraid , en als ver¬ 
wrongen waren: daar-en-boven dat’er een ge¬ 
heel ander generaal en omtrek, als’er in ’t 
Principaal was, gefien wierd, en dat wy daar¬ 
om aanleiding hadden gekregen om na fijne 
maniere van fitting te vragen, enz. Waarover 
ook noch eenige redenen gevoerd wierden: ge¬ 
lijk hy ook foo bot niet en was, of konde, na 
eenige onderrigtinge, fijnen miflag wel klaarlijk 
ondekt fien. 

zijrfp^apiet Nu falmen ook het papier, ofte daarmen op 
daaimcn teikend, vijf of zes vellen dik, om de hardig- 
optclk€nd’heid te voorkomen, opeen panneelken, ofte 

ftijf 
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ftijf bort-papier van bequame grootte leggen, leggen en 

op datmen ’tgevoeglijk op fijn fchoot of knyen ^houdcB 
kan houden: en dit moetmen in het teikenen 
met de knyen foo hoog op tillen en onderfteu- 
nen, als bequaam is om daar op te kunnen tei¬ 
kenen , volgens de manier van een (chuins op¬ 
gaande fchrijf-tafel ofte leflènaarj gelijk fom- 
mige goede Teikenaars dat met de flinker hand 
foodanig fteil weten op te houden, alswevoor- 
defen op de titel-print vandefe Inleidinge, ee- 
nigfints hebben aangewefen. Staat daar over 
aan te merken, dat die maniere meefterlijk ftaat 
en gemaklijk is 5 daar-en-boven komt ook daar 
door al ’tgene gy teikend , byna regt voor u 
over-end te ftaan, en derhalven kanmen beter 
fien, of het gene datmen maakt, gelijk is en 
over-een-ftemt met het Principaal datmen voor 
hem heeft, ’tgeen anderfints plat neerliggen¬ 
de, of gedraeid of gekeerd fittende, niet wel 
kan gefien werden, om reden terfiond aange¬ 
wefen. 

Hier toe is’et mede byfonder voordeelig, Het princi. 
datmen fijn Principaal, eermen aan ’t arbeiden Paalda*-. 

valt, met aandagt wel doorliet, en een wijle k^en 

tijd met een fterk overpeinfen het geheele be- 
flag des Tafereels, Print of Teikening nawan-hng* en 
deld j en van ftuk tot ftuk obferveert, hoeda- 
nig alles op fijn plaats gefchikt en geordineerd enbekïu- 
is j en aan het ftuk felfs vragen, wat alles in- wen* 
houd, en wat het zeggen wil, hoe de beel¬ 
den , of leeden, enz. lamen koppelen ? waar 
het hoogft en laagft is, waar ’t begin, midden 
en einde is, en foo voorts van alles dat’er in is> 
tot dat gy de geheele fcliets en inhoud , met 

het 
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het voornemen van den Meefter des Princi¬ 
paals , u gedagten hebt ingedrukt en foo hebt 
eigen gemaakt, dat fchoon gy ’t weg doet, 
of niet meer en fiet, een klaar denkbeeld daar 
van in u bevind. Doch en moet gy u daar op 
niet verlaten, om in ’tteikenen daar uyt, uyt 
de geeft na ’t leven te handelen, maar om in 
’tkopieëren u Principaal nauwkeurig in u Tei- 
kening over te brengen. Waar van we de groote 
nuttigheid hier na fullen aanwijfen. Gift dan 
om ’t begin van een fchets te maken het mid¬ 
delpunt van u Principaal, en wijft dat meteen 
ftipken kool, na proportie op u papier aan : 
neemt dan nauw agt op de groofte beelden , 
(foo daar immers verfcheiden, of meer als een 
is,) en bemerkt wel hoe hoog of hoe laag , 
ofte wat gedeelte en plaats fy van het plaan of 
ruim des Principaals beflaan, gy fult aanftonds 
gewaar worden , dat de lange befchouwinge 
die gy te vooren gedaan hebt, u een wonder 
behulp fai geven, om dejuifte verdeelinge op 
u papier evenredig te giften en te ontwerpen. 
En op datmen hier in mag fekerder gaan, is 
het niet t’eenemaal ondienftig, datmen fijn pa¬ 
pier , of daar men op teikend, ten naaften by 
de felve forme geve van het Principaal tafereel. 
Print ofte Teikeninge: niet datmen dat juyft- 
formig foo af-linieren moet, maar alleen daar 
of daar omtrent, proportioneel langwerpig, of 
in de hoogte, of vierkant, enz. ten ware een 
byzonder voorval fulks fekerder vereifte > en dat 
alles om beter te ordinneeringe, volgens fijn 
Principaal te konnen fchikken 5 want daar by- 
fonder op diend gelet te werden , alsmen na 

Schil- 
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Schilderyen teikend, gemerkt men die gemeen¬ 
lijk van ’t groot in ’t klein brengt > dan in Tei- 
keningen ofte Printen, daar houdmen meed al¬ 
tijd defelve proportie , en dan kanmen de voor- 
feide gilling ligter by ’t oog afwikken, ’t Is 
waar dat fommige, om groote dingen propor- JoorTuy- 

tioneel te verkleinen , hunne Principalen met ^ 
ruyten of kruys-linien overllaan , en verdeelen ren ”maar* 
haar papier met gelijk getal van ruyten ofte tra-fen ezels“ 
hen, om door dat middel, alfoo van ruyt tot mak, doch 

ruyt,alle dingen op fijn evenredige plaats teagtcfdccf 
brengen j dat leer ligt en gemaklijk valt, maar van den 

als een ezelsbrug, fonder voordeel van leerlin- Lcerhns* 
gen gebruikt wert j want overmits fy deze bies- 
boflen ligtelijken aannemen en te werk Hellen, 
foo komen fy ook eindelijk daar aan te gewen¬ 
nen : invöegen fy haar daar na, in plaats datze zig 
op haar eigen handen betrouwen fouden, haar 
c? eenemaal op deze fwem-dobbers verlaten * en 
daar door komt het te gebeuren, datze nimmer 
geleerde oogen in ’t hoofd krijgen, om uyt de 
hand te konnen lien, waar in, en volgens wat 
goede fchikking, de proportioneele aan-een 
bindinge van een fchoon beeld , of koppeling 
van een ordinantie bellaat j dewijle fy altijd 
maar Hukken en brokken keren maken, ’t Is 
zeker dat de gezeide traliën, en ruyt-linien, 
de Leerlingen merklijk verhinderen : want de 
oogen werden haar door die vierkante kijk- 
venHersfoo beguycheld, datze ’t geheim vande 
Teikenkunde niet in fijn natuurlijk wefen kon¬ 
nen befchouwen * even eens als men liet dat de 
kijkers van de Kermis-fpeelen, Poppe-danlle- 
yyen, en Poetfionelloos, door draaden en tra- 

D lien, 
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lien , ’t gefigt der oogen verleid, en foo het 
naukeurig oordeelen benomen worden 3 op 
datze niet en ibuden affien op wat wijze de be- 
weginge van deze levenloofe mensjes gefchied. 

> Maar om evenwel de fwakke Leerlingen in den 
* beginne wat in’t gemoed te komen, foumen 
tot verligtinge mogen toelaten , datze haar 
Principaal met twee linien, uyt yder hoek een, 
mogten doorfnijden, op datze wat beter mog- 
ten fien wat parthyen zig ontrent defen of ge¬ 
nen hoek of linie van ’t gemelde kruis komen 
te vinden 3 ’t gene, wanneer het maar een beeld 
is, bequaam met een linie regt op en neer kan 
gedaan worden: en by aldiendatmen fijn Prin¬ 
cipale Print of Teikening met geen linien wil 
bemorflen, kanmen dat doen met eenen draad 
daar over tefpannen, enz. alles met die vertna- 
ninge, datmen zig op die of diergelijke ley- 
banden niet en mag verlaten , maar foo haaft 
als ’t mogelijk is, eens voor al de zak geven. 
Wy weten ook wel dat een goed Meefter wil¬ 
lende fijn ordinantie , hy die te vooren net en 
uytvoerig heeft geteikend, op fijnen Schilder- 
doek brengen, defelve met ruyten , of andere 
behulpmiddelen overflaan mag 3 maar men moet 
ook weten datfulks meer gefchied om de veer- 
digheids wille , als wel om eenige andere re¬ 
den : want men moet van een goed Meefter 
gelooven , dat hy , die te vooren met groote 
vlijt fijn ordinantie in een Teikening heelt kon- 
nen voldoen , hy dat felve ook alfoo op eenen 
Doek kan doen , indien hy anders tijd en foo 
veel opmerkens meer, daar aan wil te kolt han¬ 
gen. Dan wy en willen ook niet ontkennen, 
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dat die hare dingen uyt de vuift doen, geen 
minder blijk van hare ftoutvaardige Meefter- 
fchap geven. Indienmen ook noch de moeite 
\vilde voorkomen, van fjin Teïkening t’ eikens 
te doorkruipen, ofe met draden over te fpan- 
nen, kanmen een vierkant raamken van bequa- 
me grootte nemen, en overfpannen datr in ge-Midde, om 
lijkwijdige ruyten, met fwarte draden , vlak door kruif- 

tegen de onderzijde aan j legt dan uTeikening beiden? 
opeen panneelken dat even foo groot is dat{onder71 jn 
het in u raamken paft, en fteekt het met tweetelbcmoxP 
pennekens vaft, op dat het niet en verlchuyve;fen* 
gy fult u in verfcheiden voorval daar van kon- 
nen bedienen, enuTeikeningen fuyver behou¬ 
den. Andere, en voornamentlijk de meefte 
onder d’Oude vande laatft-voorleeden eeuwen, 
plagten , in plaats van hunne invenden in ’t 
klein te teikenen, Teikeningen op Kartonnen 
of papieren aan-een geplakt , lbo groot als hun¬ 
ne ftukken wefen moeiten, gants uytvoerig en 
volkomen te teikenen , ge lijk men dat door¬ 
gaans by Safari , en van Mander , in ’t leven Groote 

J J \ r? , • 11 -1 t Kartonnen 
der vermaarde Schilders, vind aangemerkt; en eertijdsge- 

d’overblijfzelen by ftukken en brokken hier en JJ^scha- 
daar bewaard , wijfen noch op huiden aan , deren, 

hoedanig fulke Kartonnen gehandeld waren. 
Dog het fchijntdatze die manier meelt hielden, 
ontrent de ordinantiën die in Frefco , dat is in 
natte kalk moeiten gefchilderd worden -y in 
welke maniere fy haar beft door foodanige vol- 
komeneTeikeningen van den uytflag en welftand 
harer werken konden verfekeren. Waar van 
op een ander breeder. Dus keeren wy hier we¬ 
derom tot het begin van Teikenen, op datwe 

D z mogten 



ft I N V E Y D I N G 

mogten aanwijfen, hoedanig men de eerftc 
fchets van eenTeikeninge welfal aanvangen, 

zijn Teï- Al ’t gefeide dan wel in agt genomen zijn- 
dooTecn de 5 lal men met een luchtige hand, alles op fijn 
fchetz of e*&en en juifte plaats liente brengen j eerftclijk 
ontwerp tc de voornaamfte deelen , daar na de mindere, 
beginnen. en f00 VOorts alles wat' er in ’t Principaal is 

bewerpen, en alsdan fal het zigaanltonds open¬ 
baren of uwe giflinge en fchetsagtige fiellinge 
goed fal zijn of niet. Aanmerkt daar by, dat 
gy u van elke parthye of trek die gy aanwijft, 
eerft met goed overleg en vafte reden moet ver- 
fekeren, aangaande de grootteen plaats dieze 
heeft, ten opfigtvan ’t geheel, en watzedoet* 
lettende eerftelijk alleen op de groote en gene¬ 
rale parthyen, latende de kleinigheden en bre¬ 
kingen, die inde voorname deelen voorkomen, 
varen, enon-aangeraakt, tot gy uwe fchets na¬ 
der fult fiellen en korrigeeren : en men mag 

Ji^en^an- zig wel verfekerd houden, datrnen volgens de 
«fegtte oeffeninge vande gezeide manier , niet alleen 
ïïmwor- verftandig , maar ook veerdig, en langs den 
den. veiligften weg, met luft en goede voortgang, 

inde konft fijn oogmerk fal bekomen. Daar- 
en-tegen willen wy alle Leerlingen waarfchou- 
wen , dat, foo fy hen gewennen, fonder op¬ 
merking en agteloos hare dingen aan te van¬ 
gen , niet overleggende hoe ’t werk volgens 
fijn begin uytloopen fal, fy onmogelijk geleerd 
fullen werden > maar dikwils ondervinden, dat- 
ze haar dingen, dieze als, finneloos hebben ge¬ 
field , fullen moeten herftellen, en wederom ftel¬ 
len , en in haaften andermaal gefield zijnde, 
noch door d’onbefindeuytflag, van onlufiover- 

wonnen 
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wonnen werden , en dikwils ’t vuur van hun¬ 
nen voortvarender! geeft grootdeels uytbluflen, 
of ten minften groot verdriet aan doen. Ja fom- 
mige zijn hier door menigmaal de onbedagte 
Schippers gelijk geworden , die haar fonder 
Kompas op zee begeven, en door een harde 
wind buiten ftreek vervallen, niet weten waar- . 
ze landen fullen 3 alsdan uyt wanhoop de hand 
vande roet-fpadel houden, de moed verlooren 
geven, ’tfchipaan weer en wind, en ongenade 
der golven bevelen, en eindelijk omkomen. 
Hierom is’et den Jongelingen, en ook alle 
Konftenaars, hy zy Meefter of Difcipel, ten 
hoogften aan te raden, alle tijd wel agt te ne¬ 
men op hare driften , om die wel te beteuge- heTiec- 

len, en altijd met een vaft voornemen, en ge- “ntd®c^ 
matigden luft te arbeiden 5 gelint zijnde met 2^.vcr iaa~ 
goed geduld een dag twee of drie aan een ding te 
hefteden, datmen anders in een uur zes of agt 
fou konnen afdoen : en men fal bevinden dat¬ 
men door dit voofigtig beginnen niet als de 
langfame dralers ontrent den toeftel alleen fal 
blijven hangen, maar langs die gewoonte, veel 
eer alsmen gemeend had, en voornamentlijk„ 
beter alsmen anders lou , en met verheugen nemen veel 

over foo goede voortgang, fijn dingen afdoen.votme-^" 
Want die haar niet en verhaaften, vinden alle men te be¬ 

dingen feker en klaar, maar den overhaaftigen ftcden‘ 
fpoed daar-en-tegen maakt ons onvoorfïgtig en 
blind. Doch den Heer Junius^ over dele ftof- 
fe yets gezeid hebbende, heeft te gelijk hem 
felven, en de gantfe fake die wy voor hebben 
te zeggen , in defe verftandige woorden foo 
wel verklaard, datwer niets en hebben by te 
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Voegen. Soo wanneer ik zeid hy, de alte haafli- 

loffe voortvaarders in hunnen loop foek te ftut- 

ten, foo en is gants mijne meeninge met , dat ikz,e 

aan de ramfpoedige verdrietfaamheid van een ag- 

terdogtig nagepeis fbeke te verbinden. 

tvatmen in Als gy nu uwe fchets ten ruwften, doch 
waarnemen evenwel voorfigtig en wel opmerkende aange- 
m°et. wefen hebt, gaat en befiet dan met een bezet 

en aandagtig oordeel, of uwe fchikkinge en 
bewerp-fchets goed is* en ofgy de befige Ac¬ 
tiën ofte werkingen , en al ’t gedoen van het 
beeld of beelden dieze in u Principaal hebben, 
ook in uwe Teikeninge kond hen want het 
werkfaam bedrijf der beelden, moet zig in de 
eefte en ruwfte fchets al vry kennelijk open¬ 
baren, eer gy u van wat goeds te fullen ma¬ 
ken, moogt verlekeren. En gy en moogt u 
gantfcheltjk niet inbeelden, dat het naderhand 
daar in komen lal, want je fult vergeefs ho¬ 
pen > dewijl defe dingen haar al van eerften- 
aan daar na moeten fchikken, want elke trek 
brengt een behoorlijk gedeelte tot de neiging 

fchetseeftC van Mk offulkeene aótie toe. Ook moet het 
moet ahee- al vroeg krommen (zeidhet fpreekwoord) dat 
gefien fvor- een haak worden fal. Want ibo weinig als een 

hetii^o ^oom cenië gefchapen dier in eenen oogen- 
makes? blik, na een lang wafdom, fijn fatfoen en na¬ 
worden fal. tuurlijke gedaante eerlt op’t laatfte bekomt, 

maar van ’t eerfte beginfél fijn volkomen vorm 
heeft aangenoomen, en maar in grootte , en 
voornamentlijk in perfeótie , allengskens uyt- 
bot en toeneemd, alfoo weinig kan een fchets- 
tot zeker oogmerk ongeaard zijnde , door een 
lang knoeijen daar toe gerekt of gebogen wor¬ 

den* 
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den* foo lang namentlijk, als het quaad begin* 
zei fijn tegenftrijdige poging noch overig houd. 
Ook is yeder bekend , dat overmits de Attie , 
het leven en de ziel van de Schilderye of Prin¬ 
cipale Teikening is, dat dan noodzakelijk diend 
geforgt, dat die ook voor alle dingen, in uwe 
Teikening waargenomen zy , foud gy waarlijk 
een Teikening, of kopyevan uwe Teikening 
maken j en hier moet voor alle dingen op ge¬ 
let worden, eermen nochfelfs op de nettigheid 
der deelen let. Dit dan hebbende, begind 
uwe fchets wat nader en nader tebefnoeyen, 
en netter op te fchikken, hier wat afnemende, noemen 
daar een weinig aanlappende want de verbe- zii°ruvve 
tering is d eenige v/eg tot de volmaaktheid, der op¬ 
en fy beftaat alleen in ’t toevoegen, in ’t aftrek- fchikken 
ken en in ’t veranderen > gelijkmen hier toe 
(alhoewel fabelagtig) verhaald, datdenBeyr 
de onbefnede vlees-klomp van fijn eerft-ge- 
worpen jong, met ftrijken en tong-lekken fat- 
foeneerd. Hiertoe is de Teiken-kóól een by- 
fonder gelukkig middel, gemerkt fy haar feer 
ligt laat uytwillen gelijk ook felfs het Pot¬ 
loot dat eenigfints lijden kan, foo wanneermen 
’t lugtig en los in ’t fchetzen weet te hande¬ 
len * en kanmen dat met een weinig brood fuy- 
ver uytvagen, of het verdwijnd wanneer ande¬ 
re trekken daar over heen gaan. En of wel ee- ^ctzeï 
nige dit ten eerften met een roodkri jd-pen doen,ten eerften 
foo vereift fulks nochtans meerder fekerheid , krljd om¬ 
en paft den genen beft , die reeds heel vaft in werPen» 

de Teikenkonft , en ’t ftellen der beelden zijn. vïftzijn/of 
Nochtans is die wijze na ’t leven niet al teprij- ^maand- 
felijk > want om dat de trekken niet foo ligt heid doen 
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konnen uytgewift of door andere overwonnen 
worden, neemdmen daar roe gemeenlijk meer 
tijd, en verlieft ondertufTchen d’ eerfte werking 
van het beeld, dat voor Modél diendj fulks 
men veerdiger met een kóól d’eerfte en leven- 
digfte daad der aótie aanwijfen, en ligtelijk 
een trek veranderen kan. Gelijk’er dan ook 
enige hier in hun verwaandheid toonen , en 
van andere voor foo grooten Meefter willen 
aangefien zijn , datze alles ten eerften konnen 
goed maken, en geen trek vergeefs doen. 

In het nader opflellen moetmen ook groote 
forge dragen, datmen deeerfte goede aótie niet 
en bederft, of doet verhuyfcn , dat feer ligt 
kan gebeuren, voornamentlijk alsmengeen agt 
geeft , door wat drayende of buigende par- 
thyen , defe of gene werkinge in u beeld zig 
vertoond, en door welke gedeeldte te verminde¬ 
ren of te veranderen, die verbeterd of bedor¬ 
ven fullen worden : want daar zijn voorvallen 
daar in het dikwils als op een haayr aankomt. 
Hier toe is’te ook feernoodig 5 dat gy wel on- 
derfoekt of uwe beelden door defelve oorfake 
werken , daarze in u Principaal door werken, 
op dat gy niet een andere , maar defelve wer¬ 
king in u Teikening moogt behouden en van 
d' evenredige trekken en buygingen wel verfe- 
kerd blijven. Maar noch nader : maakt uwe 
Teikening met een fpeld op u panneelken, of 
Bord-papier of elders op valt* zetze neffens u 
Principale Schilderye of Teikening, gaat we¬ 
derom op u plaats fitten, en befiet uwe flel- 
linge alfoo een wijle tijd met opmerking, als 
in vergelijkinge tegens u Principaal 5 en dit 

moetje 
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moetje doen met een leergierige luft, en een 
wrnich als ’t ware, om foo’ er eenige misflagen 
zijn, die uyt te vinden 3 tot welken einde gy 
u gantfche Teikening moet door wandelen, en 
die van deel tot deel tegen u Principaal afwe¬ 
gen 3 eerft in ’t generaal , daar na in ’t byfon- 
der, en dan wederom in ’t byfonder met het 
generaal te famen 3 gy fuLt ontwijffelijk ligt 
uytvorfen , wat fouten daar noch ingelaten 
zijn. Soo haaft zig dan eenige opdoen , on- 
derfoekt wel van wat natuur die zijn, en waar 
het aan haperd, en verfekerd u door voor-af 
wel te oordeelen, door wat daad die misflag 
fal konnen verbeterd worden 3 op dat gy niet 
d’ onregt parthye aangrijpt, ofte dat gy door 
’t verbeteren van dit of dat, niet verraden word 
van meerder misflagen 3 want dat is in ’t ge- De mi.sfla- 
meen den aart vande fouten diemen in een de^arphuL5 
Schilderye of Teikening ontdekt, dat foo raszy 
men d’ eene meend verbeterd te hebben, zig malkander, 
aanflonts wederom een andere opdoed 3 invoe¬ 
gen d’ eene fout d’ andere beklapt 3 daarom men 
met zeven oogen, alsmen zeid, moet toefien, 
en forgvuldig op alles de wagt houden. Zijt 
dan noit verdrietig als gy misflagen merkt , 
want dat is de proeffteen van een goed oordeel: 
maar gy moet ook niet te traag noch te leuy zijn gSTwor* 
die fluks te verbeteren. Indien gy waarlijk en den>moet 
ïegt wilt ftudeeren, moet gy nimmer een fou-onverbe- 
te laten doorfluipen, noch die als een kleynig- ^ard °^cr“ 
heid overftappen, belovende u felven inde naa- 1 
ffe reife beter op te pallen , ofte in een andere 
Teikening dat te verbeteren 3 maar gy moet 
het inde eerfle doen, en op die tijd als gyze 
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aanmerkt, en dat Tonder uytftel * in een ander 
voorval Tuit gy ook noch al werk genoeg vin¬ 
den. Ook (ouden foodanige Teikeningen niet 
anders dan een gedurig verwijt van u ongeduld 
en leuyheid wefen, en gy foud door ’t gedurig 
uytftellen , nimmermeer tot een vafte geleerd¬ 
heid komen. Den grooten De Vinei, willende 
de Schilders , die gewoon waren hunne mis¬ 
dagen , fchoonze die zagen , door den beugel 
te laten glippen, tot beteropmerkinge aanlet¬ 
ten, gaf haar defe gelijkenifle : Ten is met de 

Schtlderkonfl , zegt hy , niet gelegen als met de 

Afufyk-konfi , dewelke flerft en ’t onder gaat, op 

den felven oogenblik alsz^e gehoor en word, en by ge¬ 

volgverdwijnen de fa algr epen ook met haar te ge¬ 

lijk 'y maar de fouten in de Tciken-en Schilderkonft 

begaan , blijven lang tot ondekking van des Aïee- 

fters onv erft and in ’t leven overiv. Den Flören- 
tijnfehen Schilder Cimabue was in ’t verbeteren 
lijner miflag en van foo moedigen en korfelingen 
aart, dat wanneer hy, ofteyemandanders, ee- 
nig gebrek aan fijn werken zag, Tchoon die ook 
waaren opgemaakt *, hyze terdond aan riemen 
fneed. d’Onbefadigheid hoefd niemand den 
lofien toom te geven, maar de nauwkeurige na- 
vordinge is ten hoogden prijfféiijk ; dan (y 
moet met belcheidentheid beleid worden, om 
’t werk goed te maken , maar niet om dat te 
vernietigen, ’t Geeft byzonder veel tot de 
voortgang in de Teikenkunde , datmen alle 
fchadelijke pafiien die ons aanhangen , kan o- 

Haafthoof- verwinnen, en datmen vadelyk by zig felven 
mlet over-befluit, alles by re brengen, en te doen , wat 
wonnen tot de yolmaakheid van fijn werk dienen kan > 



Tot d’Algemeene Teykenkonst. f9 

en dit moet men niet dan of dan , maar van de 
eerfte uur en dag de befte doen , foo falmen 
een vafte gewoonte krijgen, fijn dingen voor- 
figtig, ftudieus en volkoomen uyt te voeren , 
en dat fonder pijnelijke dubbing. Ook moet- 
men dit voor onfeilbaar vaft ftellen , en tegen 
wil en weerftn gelooven , dat het een Dilci- 
pel meer voordeel en voortgang inde konft fal 
geven, een goede en wel beftudeerde Teike- 
ning te maken , dan honderd fonder opmer- 
kinge. Men moet altijd tragten meer luft te Geduldig* 

hebben in het Teikenen, dan wanneer alsmen dc 
gcteikend heeft. Want dat is den aart van konft, van 
regte konft-oeftenaars ; en Seneka doodverwtgr00t nut‘ 
ons een regtfchapen Schilder, omtrent met de- 
felve kleur : Het valt den Konft en aar genoegliftker^ 

7/eid hy, te Schilderen dan gefchilderd te hebben \ ’t Vermaak 

d'ernftige bekommernijfe die hem ontrent het ganfche j^^dc 

bejlag fijnes werks bez.ig houd, vind een Jonderlinge felve te 

lufl inde bezigheid felve : de vrengd daar-en-tegen ^efTn’t* 

die ’/ van 't voltrokken werk ter dijden leggen , is gedaaue 

nergens na foo groot j fj genieten nu maar de vreugd 

har er konfte , daarz.e te voor en 'de konfl felve geno¬ 

ten , foo lange namentlijk alt.e noch fchilderden . 

Waar uyt de leeren ftaat, datmen liever moet 
doen, als gedaan hebben. 

Het is mede niet ongeraden , voor die haar Datmen 
volkomen tot de regte maniere van ftudeeren hJndend€r 

willen overgeven , datmen fomtijds vermoeid hebbende 

zijnde, fijn Schets ofTeikening, voor een uur Smoet 

of twee uyt de hand leid, en zig onderwijlen aan een 
ergens anders in vermake, het zy in een goed e“daar 

Boek te lefen, of eenige oeftening op Mufijk- 
inftrumenten te nemen, ofte wel fraye Print-beften” 

konft 

met een 
verfe oog 
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konft te befchouwen , welke laatfte oeffening 
infonderheid den geeft opwekt: want door het 
aanfien van fraye en heerlijke dingen, voeld 
een regt beminnaar der Schilderkonft, zig t’ ei¬ 
kens op een nieuw aangeprikkeld tot neerftig- 
heid. Soo moet de gezeide verpofinge ook 
dienen, om de togten van ’tgemoed in even- 
wigt te houden , gemerkt die ongeftalte ruim 
foo veel als de vermoeytheid des lichaams tot 
een beletfel vanden yver verftrekt. En alhoe¬ 
wel men de vermoeytheid des geeftes foo ligt 
niet en gevoeld als die van het lichaam , noch¬ 
tans isze veel meer aanklevende en onverwin- 
nelijk ; verfwakkende onfe finnen niet alleen 
voor den tegenwpordigen, maar ook voor den 
toekomenden tijd. Het ruften moet voorna- 
mentlijk gefchieden om daar na wederom met 
luft aan den arbeid te gaan: gelijk het daarom 
ook tot geen ander einde van ons werd aange¬ 
raden, als op datmen fijn begonne werk we¬ 
derom met een overmoeide hand , en verfche 
oogen foude mogen aan vangen , en gy fult be¬ 
vinden dat u door dit middel veele gebreken 
fullen openbaar worden, die u te vooren on¬ 
mogelijk waren in uwe Teikening te vinden. 
Want het zy , dat de voortvarendheid onfer 
eerfter gedagten fomtijds geftut word , wy 
en fullen noit eenig refpijt vinden, om te be¬ 
denken of te herdenken, wat het is ’tgene wy 
gedaan hebben. De reden waarom datmen na 
eenige verpoofing fijn werken beft en onge¬ 
veinsdelijk kan oordeelen, is , datwe alsdan 
onfe eigene werken aanfien als ’t werk van een 
ander datwe noyt gefien hebben * en ’t is 

bekend 
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bekend dit ons ooge dan Teer ligtelijken valt vooren 

op d’eene of d’ander mis-llag die wy aanflonds Jonnen^0 
bekeuren. Daar-en-tegen om dat wy aan on- 
fe werken fien, hoedanig wy die in ’t begin, 
volgens de leiding van ons oordeel, doenvoorc- 
koomen, en gefladig daaropflar-oogen, tot ze 
voltrokken zyn 3 foo komt’er gelijk als een in¬ 
gewikkelde gewoonte aan onfe oogen en aan 
ons begrip , waar door wydie dingen foodanig 
alsze zyn, voor goed aanfien. En dit verhin¬ 
derd dat ons ’tbefeHen der misdagen, die’er 
allengskens en als ter Üuik zyn ingeüopen, niet 
kragtig genoeg word ingedrukt. De Oude 
Wijfen hebben dit over lange feer verflande- 
lijk aangemerkt, en willen te zeggen, dat het 
buiten alle twijffel de bequaamlte maniere en 
middel tot verbeteringe was, datmen d'eerfte 
Teikening voor ettelijken tijd aan een zijde 
Helle, om ’t werk na fuiken verpooling weder¬ 
om in de hand te nemen, als of het yets vreemts 
en van een ander voortgebragt wasj anderfints 
hebben wy te vreefen datwe op onfe werken, 
als op een nieuw-geboren vrugt, al te feer ver- 
fot lullen blijven. En men kan de waarheid 
van ’t gefeide eenigfints inde dagelijkfe erva- 
rentheid bewelen den: want laat ons by voor¬ 
beeld een nieuw en wonderlijk fatfoen van Idee- wat ds 
dinge lien, die ons dunkt mismaakt en ongra- 5™ wy Set 
celijk te Haan, en die ook in haar felven dik-^ 
wils tegen de reden zijn 3 loo konnen wy, ’tüagcSficn, 
gene ons daar in mishaagt, terflond berifpen: 
maar komende in gewoonte, foo dat wy ee- 
nen ruymen tijd-lang defe dingen voor onfe oo¬ 
gen gefien hebben, alsdan krijgen wy, in plaats 

van 
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van een afkeer, een toegenegentheid tot de fel- 
vej invoegen datwe dat gene, daar \vy te voo- 
ren veel gebreken in lagen , nu als wat frays 
beginnen aan te lien , ja menigmaal vervoerd 
worden tot navolgingen en infonderheid dan, 
wanneer wy in’t begin de reden niet en heb¬ 
ben onderfogt, of ook die formen op eenige 
gevoegelijkheid lteunden. Welke dingen al 
wederom leeren, datmen de gebreken, foo 
haalt alsze haar in onfe werken opdoen, aan- 
Itonds moet verhelpen , en niet wagten tot 
dat’er een gewoonte aan onfe oogen komt, die 
't verhand al fagjes verdooven , en ’t wakend 
oordeel t’ eenemaal in llaap wiegd. En moet 
dele opmerking in alle manieren van Teikenen 
en Schilderen waargenomen worden , het zy 
dan na Teikeningen, Printen, Schilderyen, 
Boetzecrwerk, of ook het leven felfs , foo an¬ 
ders tijd en plaatfe fulks toelaat. Wat nu vor¬ 
der het omtrekken, fchaduwenen ’t verder uit¬ 
voeren belangd, daar van fullen wy op 'tein¬ 
de van dit boek eene algemeene onderwijlin- 
gegeven, enverfcheidemanieren op lijn plaats 
aanwijfen. En ’t geen de volgende trap, nament- 
lijk het nateikenen van rond Boetzeer en Play- 
her-werk aangaat , daar van hebbenwe hier 

1 vooren de nuttigheid aangewefen: haat ons nu 
vorder yets te feggen over de byfondere eigen- 
fchappen die daar ontrent moeten waargeno¬ 
men worden. 

Daar haat dan in defe oeffeninge eerhelijk wel 
in agt te nemen, datmen ook een goede plaats 
en dagligt verkiefe : want aan de hoedanig¬ 
heid des ligts isindefen veel gelegen, gemerkt 

men 
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men hier de fraye welftand , ( die groot-deels 
door de toevallen van behoorlijken dagen fcha- 
duwe veroorfaakt word, ) felfs moet Toeken $ 
en waarnemen, al dat u tevooren ineen Print, 
Teikening of Schilderyen , als op een briefje 
was voorgefpeld. Hiertoe Tal een ruim, wijd- 
luftig en hoog ligt, dat niet al te vlugtig, 
maar eenparig fwevende in u kamer blijft, ko¬ 
mende door een vak of venfler-gat, van de 
Noorder zijde, feer voordeelig zijn, om alle 
lichamen, tot de minfte partyen, gracelijk te 
vertoonen. Gelijk dan ook alle verltandige 
Schilders cn Teikenaars, die hen na 't leven 
en verheven voorbeelden oeffenen, altijd heb¬ 
ben getragt zig van foodanigen ligt te bedie¬ 
nen. Ja hebben felfs d’ antike bouwkundigers 
in ’t ordineeren der vertrekken daar op agt ge¬ 
geven. Vuruvms wijlt ons wel duidelijk aan, 
dat de galeryen en konlt-kamers eenpaarlijk 
moeten verligt zijn 3 en datze een ftantvaftig 
ligt van ’t Noorden behooren te krijgen 3 om 
dat die lugt-ftreek , zeid hy , door den ge- 
woonelijken zonne-loop nimmermer te veel 
verdonkert noch verligt word , maar hare fe- 
kerheid den gantfchen dag behoud 5 ten einde 
ook de verwen door de geltadigheid des ligts, 
een onveranderlijke hoedanigheid behouden. j^ag-Hgc 

Maarby aldien de gelegentheid van yemands r« verbetc- 
kamer, fijn ligt uy t het zuiden fchept, kanmenrcn* 
by voorval van te Herken zonne-lchijn , een 
blaffetuur van dun ge-olijt polt-papier, of dun 
lijnwaat in fijn venlter-fponning fetten , om 
door dat middel het ligt vande zonne, dat daar 
dikwils een groot deel van den dag kan wefen te 

verfag- 
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veriagten, en eenparig over in u kamer te doen 
fchijnen. De hoogte nu van het ligt, moetje 
foodanig verkiefen , (indien 't anders in u vry- 
heidftaat,) dat de lengte vande fchaduwe, die 
yder lichaam op de grond doet vallen, gelijk 
zy, ofte liever een gedeelte minder is, als de 
hoogte van dat felve lichaam. Merkt’er in ’t 
voorby gaan noch over aan, dat hoe nader het 
ligt, hoe dat de dagen en fchaduwen fterker 
vallen, en hoe grooter dittantie daar van daan, 

fters vene"en k°e ^auwer men die op alle lichamen liet > ook 
kamer!een is’et ligt beter dat door een of digt te gaar Üaan- 
hinderiijk de ventters, dan ’t geen door verfcheide ven- 
aan t igc. ^ergatcn inva]c. orn alsdan de fchaduwen 

niet Telden verdubbelen , en een twyffelagtige 
bepaling fchijnen te hebben , ’tgeen aan de 
vlakheid der flag-fchaduwen hinderlijk is. 

Teikenen Men kan ook in defe oeffening na Playtter- 

Boetzeer- wefk 5 des avonds het nagtligt gebruiken, ge- 
A\erk by de lijk fommige dat prijfen om het vlak Ichadu- 
lamp* wen wille} en daar toe een lamp die wel voor¬ 

ben is met zuyvereolye en verfcheide lemmet- 
ten : defe hangtmen of fetmen op een bequa- 
me hoogte en vatte plaats > en op dat zig het 
ligt niet al te veel fou verttroyen , maar by 
malkander als een ligt foude blijven, moe¬ 
ten de-lemmet-pijpen digt by den anderen ko¬ 
men, om dieswil dat de fchaduwen anderttnts 
verdubbelen, alsmen fien kan wanneer twee of 
drie verfcheide keers-ligten in een kamer zijn : 
daarom by aldien men ligt genoeg door een dik 
lemmet kan voortbrengen , ’t lalder maar te 
vlakker en fekerder om fchaduwen. Ook kan 
men aan die zijde daarmen fitten fal om te Tei¬ 

kenen, 
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kenen* eenige fchutzel van ftijf bord-papier , 
blik ofte yets anders dat niet doorfchijnig is , 
bangen , in fulker voegen dat u het ligt geen 
binder in ’t gefigt mag doen , of beletten u 
Principaal wel en verflandelijk te befchouwen. 
De lamp moet na u zijde wel duyfter wefen , 
en het ligt voor-uyt op u beeld vallen 5 maar 
met fuiken fchikking , dat gy evenwel noch 
ligt genoeg op uwe hand ontfangt om te kun¬ 
nen teikenen. Gelijkmen klaarlijk deze manier 
kan afnemen , uyt de gewoonte diemen heeft 
om de ligten in de Schouw-fpelen of Come- Keersiigt 

dien te hangen. Boven dien heeftmen in de-niet be" 
r rr' • 0 • i quaam om 
le oeftening in agt te nemen , datmen geen na Boot- 

keers-iigt mag gebruiken 5 om dat de keerden of^iev^n 
door haar afbranden het ligt doen leeger val-teteike- 
len 3 en de fchaduwen verloopen : welk ge- nen' 
brek de lamp niet onderworpen is, nadien haar 
ligt altijd even hoog kanblyven. Maar dewijl 
bet Nagtligt natuurlijk eigen is , dat het feer 
iierke en afgefnedene fchaduwen en dagen 
voortbrengt, en dat’er zommige door verleid 
worden, en in wreetheid , of in koperagtige Harde fcha. 

en blinkende hoogfels, flikker-ligten, en mkk”rT^- 

fige reflexien vervallen en daar aan valt raken j ten in hec 
plagten veele Teikenaars zig by tijds daar voor byk>tmgt- 

te hoeden: want zommige laten wat ver vani«gtte ver¬ 

haar Model af andere fielden tufichen het ligt,mi)dsn‘ 
en het Modél, een raam van fijn en dun géo- 
lijt papier , en maakten door dat middel hare 
fchaduwen zagter. Daar flaat ook noch aan 
te merken dat alle het rond werk, het zy Boet- 
feering of Playfler ? niet glanfig noch blinken¬ 
de mag wefen, want dat feer verleid, en ligt 

E ver- 



Waar toe 
het Telke¬ 
nen by het 
avond-ligt 
nuttig is. 

Middel om 
de ron¬ 
ding, re¬ 
flexie en 
omtrek by 
*t avond- 
ligt beter te 
fien. 

66 Inleyding 

veroorfaakt dat alles wat gy daar na teikend 
koperagtig vertoond : waarom men zig wag- 
ten moet, fijn ronde Playlter-werken te over 
fchilderen ofte te gronden , gelijk fommige 
dat, quanswys voor ’t befmoddelen, feer on- 
bedagtelijken doen: ten waare men dat feer teer 
en alleen met een dun terpentijn-olij-verfje 
overfchommelde, dat gantfch doof en flee- 
nig opdroogt j ook werden door de dunachtig¬ 
heid defer verw , de twijftelagtige dingen , 
(daar in de aardigheid van Naakten bellaar,) foo 
ligt niet gedekt noch bedorven, als wel door 
andere lijvige en blinkende olye-verwen. 

Het blijft evenwel ontrent al het voorgaan¬ 
de feeker, dat het dagligt boven dat vanden 
lamp te prijfen is, en daarom ook vande meef- 
te is waargenomen: dan men doet dat om den 
tijd der lange winterfche avonden en anders, 
nuttelijk in ’t oeffenen der Teikenkonll door 
te brengen * en datmen den dag met Schilde¬ 
ren moet belleeden* en kan het fclve tot op¬ 
wekking van malkander met goed gefelfchap 
gefchieden. Anderfints geeft den dag veel fag- 
ter en eenpariger fchaduwen, en de lichamen 
redden zig door een fimpele reflexie , onge¬ 
maakt en natuurlijk > invoegen zig alles fonder 
fparteling of hardigheid opdoet. Maar gelijk 
d’ eene konlt d’ ander niet en mag verlegen la¬ 
ten , maar te hulp moet komen, is’er noch 
middel om by ’t nagt-ligt eenige natuurlijke 
reflexie in de befchaduwde deden te maken , 
op dat die uyt den grond wel mogen uytko- 
men , en een lichamelijke rondinge hebben , 

ook op dat gy de willigheid der omtrekken 
fekerder 
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lekcrder foud konnen ondcrfcheidcn : en dat 
iülc gy konnen bekomen , alleen met een wit 
of grijs papier achter u Principaal te fetten, 
foo digt als u ddlelfs werkdaad fal uytwijfen te 
behooren : en dit (al u byfonderlijk helpen, 
foo daar geen muur of goede grond agter uw 
beeld is, dat de ver-cyde uytheffinge, en ont- 
dekkinge der omtrekken, tot de minde par- 
tyen kan te voorfchijn brengen. 

Verder moet gvueen bequame didantie ver- JSui men 
kiefen daar gy litten lult: neemt die voor alle 
dingen niet te digt by } de verdandige plegen rond Boet- 

haar in ’tgemeen drymaal foo ver te fetten als^kr^k 
’t lichaam datze nateikenen wilden, groot was: 
doch en is dat geenen nootdwang, en ’t moet 
niet altijd verdaan worden vande lengte die een 
beeld of eenig ander lichaam heeft 5 want waar 
foudmen dan bli jven, wanneermen na een beeld 
teikenen foude dat van levens-grootte was> by al- 
diendatmen daar dry van fijn daande hoogte fou 
affitten , want vijf of zes voeten voor een be¬ 
hoorlijk menfeh gereekend, maken achtienvoe1- 
ten uyt j welke didantie in menig voorval te 
groot > ]a grooter dan de heele kamer fou we¬ 
ien : invoegen datmen hier meed op de ge¬ 
voeglijkheid moet letten, van hoe verre men 
bequamelijk het welen en alle partyen die no¬ 
dig waar te nemen zijn, bekennen kan: en foö 
lange alsmen die noch volkomen onderfchei- 
den kan, (itmen niet ligt te ver van ’tPrinci- Piaars-vet- 
paal: gelijkmen zig dan ook moet fchikken na waaromen 
dat de dingen groot of klein zijn > en ook na fomm'ge in 
datmen die in ’t klein of groot * of min of»gtgenomen, 

meer uytvoerig wil teikenen." Enmoetmenhier 
E z we- 
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weten, dat fommige dingen verliefen met wat 
te veel diftantie, en fommige op een tamelijk 
groote diftantie eerft alderbeft gefien worden, 
en wel voornamentlijk de fchaduwen in detro- 
nien , in de oogkuiien, enz. Hierom zijnder 
fommige geweeft die vooreen gewoonte had¬ 
den , datze hare dingen foo lange in een ruime 
diftantie zagen, totze het generaal daar van in 
hare Teikeninge hadden. Dit dedenze uyt 
die omiigtigheid , datze door het te digt by 
zitten, niet te veel op de kleenigheden fouden 
ftar-oogen , en daar door het befchouwen van 
’t generaal verliefen ; dat foo doende ligt ge¬ 
beuren kan: daarna willende hunne Teikening 
nader uyt voeren, zatenze dioter by, enz. Maar 

waar te ne- alhoewel deze dingen wel een goeden zinneb- 
meii is. ben, leid nochtans defe fwarigheid daar in op¬ 

gefloten , datmen door verandering van fit- 
plaats, ook ’c eikens verandering van gezigt, 
en befchouwinge ontmoet, gelijk dceerfle re¬ 
gelen van de Perfpe&ive leeren: infonderheid 
wel ontrent de vaft-ftaande of onbeweeglijke 

en van wat voorwerpen , tot welke natuure de Boetzeer- 

raerf hter en Playfter-beelden ook grootdeels konnen be¬ 
door over- trokken werden. En het is bekend datmen dat 
word? gene , daarmen in de eerft-genomen diftantie 

onder tegen eenige deelen aan fiet, men in de 
tweede en minder diftantie boven op foodani- 
ge partyen komt te fien , of fomtijds wel ge¬ 
heel het tegendeel. En alwaar’t dat zig ymand 
vermat foo verftandig te zijn, dat hy fijn ooge 
daar na wifte te fchikken , en allefints op de 
felve hoogte te houden, fou hy hem evenwel 
aan ronde lichamen alderduydelijkft bedrogen 

vin- 
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vinden, want men daar aan de verandering van 
min of meer te kunnen fien , na dat de diftan- 
tie groot of klein genomen word , feer ligt 
kan ontdekt vinden. Derhalven befluiten wy 
veiligft datmen eenige bequaame zitplaats, en^t« 
ftant van befchouwinge verkieft, diemen met&gtVytet 
voordeel tot de laafte uytvoering mag behou-Princii>33i 
den. In ’t algemeen konnen wy dit noch be-öezete,J’ 
palen, dat om van twee quaden een uyt te kip¬ 
pen, noch verre het befte is, wat te ruimen , 
dan al te weinig diftantie te nemen > als zig uyt 
verfcheide andere redenen in ’t vervolg lal o- 

Pentaren’ , „ . , , Voonver- 
Weet vorders , dat gy defe zitplaats fooda- pen hoe tc 

nig moet nemen , dat het opzigt van u oog pla3tlen‘ 
li jnregt u Model of Principaal beeld komt aan 
te fien, maar niet fchuyns, of dees of geen zij¬ 
de omkijkende, volgens den misdag hier voo- 
ren aangewefen 5 op datmen ook niet aan de 
felve klip en ftoote, daar gy te dier plaats vanom de 
gewaarfchou wt zijt. En op dat een Leerling de partyen in 
lchikking van de partyen der beelden met ken- den van 

nis wel fou leeren ondcrfcheiden, en verftan- °£sae^e^ 
dig aanmerken , mag hy eenen fwarten draad weiVfhet 
nemen , aan welks onderfte eind een loodieirgelied 
hangt, en houden die te mets als een pas-loot, 
om langs defelve te fien , wat partyen, deden 
en leden dus of foo gebogen , fig in de regte 
van defe linie laten vinden, en in wat voegen fy 
nVpn tnrvmpn I-p 

waar 
te nemen. 

d’een onder d’ander haar koomen te vertoonenj 
en hoe veel defe of gene zijde buiten die linie 
overvald, en foo voorts welke evenredigheid, 
men alleen door een linie over fijne Teikening 
te halen, genoegfaam tot vordering van fijn 

E 3 ftudie 
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flüdie , fal konnen waarnemen. Om nu on- 
i'e voorgenomen order te volgen, fou het thans 
de beurt zijn om tot den laatften trap over te 
gaan , namelijk tot het natuurlijk leven in ’t 
algemeen, en daar onder in ’t byfonder tot de 
Menfchbeelden 3 maar daar werd vereifcht dat- 
we eerfl met een woord de kennifle der Anato- 

raie, of liever Menfch-kunde, aanraden. Se- 
kerlijk de befcheydene kuntfehap der propor- 
tie-mate , en die der muskelen, geeft in het 
teikenen na ’t leven het grootfte ligt, en moet 
hier als een Kompas in alle voorval de weg wij- 
fen> en de Schilderkonft vereifcht ook de vol¬ 
kome kennis derfelve: want daar door fal een 
geleerd Teikenaar, terftond in ’t befchouwen 
van een naakt, verdaan en konnen aanwijfen , 
hoedanig alle muskelen, (fc hoon ze zig fom- 
wijlen leer twijffelachtig opdoen) in malkan- 
deren uytwendig fluiten 3 wat weg en bewe¬ 
ging een lid, door fuiken of fuiken muskei, 
kan heen gevoerd worden 3 v/elke fpier door 
het te rugge trekken van haar pees komt op te 
fwellen, en wat andere daar-en-tegen loslaten 
en verdwijnen 3 waarze zig inwendig aan de 
beenen hegten om die te konnen omvoeren na 
’t willen van den menfeh , en haar uytwendig 
veranderen na de hoedanigheid der aótien die 
de beelden komen te doen, enz. Sulks daar- 

xcn-tegen die flegts vande muskelen een kennis 
in ’t wilde hebben, maken Tonder fondament 
in allerhande beelden, en verfcheide werkin¬ 
gen, de muskelen op een en defelve wijle, of- 
iediein haar Principaal lien of niet 3 en dus tei¬ 
kenen ly, njt de Geeft na 't leven. Wy moeten 

’t be- 
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'toekennen, om dat het de waarheid is, en degendw 
onverflandige Schildevyen roepen ’t ook hier 
en daar uyt , dat’er Teikenaars, ja lommige mie, inde 
Schilders , dat Meeflers willen weefen , ge- ST 
vonden worden, die in de algemeene Menfch- voort- 
kunde noch foo onverlaten bot zijn, datze in renS " 
een feer bezige aólie , alle defelve muskelen , 
diemen in een fimpele flant des lichaams komt 
te fien, gelijkelijk uytbeelden, om quanswys 
te toonen datze des verftaan. Maar by aldien 
defe knapen flegts foo veel kennifTe vande in¬ 
wendige geflalte des menfchen-beeld hadden, 
datze aanmerkten dat de mufkelen elkanderen 
in de onderfcheiden adlien ten dienfle ftaan , 
en foodanig in werking verwifTelen, dat wan¬ 
neer eenige worden uytgeduwt, en zig fien- 
lijk maken j andere wederom die ge fien wier- 
den, haar intrekken en verdwijnen, volgens 
de natuurelijke wet van die of die adtie* fy lbu- 
den ligt gewaar worden waarom de verflandige 
oordeelen, dat de beelden in haareSchilderyen 
foo lam, en fonder uytdrukking van haar ver- 
eifle werking, gefien worden. 

Maar gelijk tot defe dingen verfcheideneop- Wat hier 
merkingen noodig zijn, alfoo hebben wy daarvan il!de 
van met opzet in de Menfchkunde gehandeld, kunde ge¬ 
en de evenredige proportie met de ledenflem-handeld is» 
niing, en gedaante der muskelen, beweginge, 
werking , gewigt en tegenwigt, welftand , 
fchoonheid, en wat dies meer is, ter deugden 
in agt genomen, diemen hier mag te rade ne¬ 
men: en ons terwijlentijd en plaats laten, om 
nu over te gaan tot de dingen die alleen in het 
Teikenen na ’t leven te obferveeren zijn. 

E 4 Het 
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Het is kennelijk dat het leven en de natuurc 
overvloedig en in allen volmaakt is , en dat 
dienvolgende haar geringde heerlijker om na 
te volgen is dan des beften Meefters handwerk* 
gelijk den antijken Schilder Eupompus voor een 
algemeene leffe aan fijne Difcipelen gaf, wil¬ 
lende doorgaans dat de Jongelingen, die mag- 
tig waaren , alleen en fonder hulp van fwem- 
dobbers van land te fteken, haar meelt na ’t 
leven fouden oeffenen. En feeker fchoon dien 
Meefter in de aaloude tijd ieefde, mag egter 
fijn goeden raad by ons in geen vergeetelheid 
komen 5 maar veel eer een fpoor tot navolging 
ftrekken. ’tls verre de befte weg, wanneer- 
tnen een goede en vafte maniere heeft beko¬ 
men, om andere Meefters hare konftwerken 
na te volgen j alsdan tot het leven felfs te gaan j 
zijnde het uiterfteoogwit van alle de oeffening 
der Schilderkonft. Het is betamelijk tot de¬ 
len einde dat leergierige borftcn elkanderen 
hier toe gaande maken, datze tijden gelegent- 
hiet van goede plaats uytkiefen, en een Kolle- 
gie maken, om eenen dag ofte twee ter week 
na ’t levend naakt te teikenen. Dit is ten al¬ 
len tijden een nuttige en konft-bevorderende 
oeffening geweeft , en is ook het fondament 
van allen Teikening na ’t leven. Als ’t weien 
kan moetmen dit onder ’t opligt van een goed 
Meefter doen , ofte onder gefelfchap van agt 
of thien borften , op haar felven, onder welk 
het niet ligt fal gebeuren datze alle even on¬ 
wetende zijn , maar ongetwijffeld den eenen 
verder in de konft dan d’ander gevordert zijn : 
gelijkmen dan ook altijd na geleerde en fraye 

borften 
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borden moet omfien , en in fijn Kollegie trek¬ 
ken , want dat is het behoud van ’t geheele 
voornemen. Voor alle dingen moetmen foo- 
danige wekelijke by-eenkomflen niet oprigten, 
uyt infigt om daar door malkanderen te verlei¬ 
den, ook niet om te ravotten, ofte den Kofte- fenb“^'s 
lijken tijd door te brengen met railjeeren, endeo. 
elkanders Teikeningen te befpotten, noch den 
eenen of den anderen fijn Leermeefter verag- 
ten , enz. maar alles ter goeder meeninge in 
het tegendeel bevorderen j en voorts malkan¬ 
deren fitil en heufil'lijk opwekken, en met neer- 
fiige exempelen voorgaan: ja ook wel malkan-En hoezig 
ders fouten, na darmen in kennis gevorderd endaT^nfc 
by d’andere in agting is, onder verbetering van teen. 
eenes anders oordeel beleefdelijk aanwijlen, en 
de reden bybrengen daar u oordeel op fteund, 
benefïens de middel hoe yemand dat kan ver¬ 
beteren want foo doende fal elk zijn eigen en 
zijns naaflens eere en fludie te gelijk bevorde¬ 
ren , en elkanderen kunftelijk te nutte zijn. 

Alsmen dan tot defen einde een gefelfchap 
uytgevonden heeft, kanmen omfien na een be? 
quame plaats, die aan goed ligt en andere hoeda¬ 
nigheden geen gebrek heeft. Voor al moet gy 
omfien na een goed en regtfchapen Man, oite 
Model, gelijkmen ’tin de konll noemd, welk 
voor u flaan fal > Maakt dat gy een menfch riaats en 
krijgt van een rullige pofluer, breed van fchou- deUouïig 
ders, en een braven rug, fchoon en wel on-omm’tie- 

derfcheiden van borll en mammen, geen dik- Megi^te 
buik , maar wel-gemuskeld , vleezig en vaflTtenen. 
beklonke van dyen , fnelle beenen en gepro¬ 
portioneerde voeten > en boven al ook geenen 

E y dik- 
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dik-kop noch ingedrongen hals, maar met kort 
opgebonden hayr,enz. Een menfche alfo ge- 

ftetd, werd in ’t algemeen vooreen fchoon en 
manlijk beeld in de Schilderkonft erkend. Van- 
de byfondere fchoonheden fullenwe thans geen 
gewag maken, wantwy hebben’er in de Mens¬ 
kunde genoeg van gezeid. Daar ftaat egter te 
noteeren, datmen zig in ’tbefchouwen en oor¬ 
deelen van fchoone beelden feer ligt bedriegt, 
infonderheid om van die deden wel te vonnif- 

. ken, daar van wy aan ons eigen lichaam eeni- 
ge quade geftalte hebben. L. de Vinei was van 
meeninge , dat by aldien een Teikenaar ofte 
Schilder, geen welgemaakte handen, voeten 
of beenen heeft, hy die van fijn Model, ook 
niet wel fal weten t’onderfcheiden $ ja dat hy 
defelve gemeenlijk qualijk, en meelt lbo als de 
zijne, lal maken, niet tegenltaande fulke dee- 
len in fijn Model een volkome geftalte hebben. 
Invoegen men hier door in diepe misflagen ver¬ 
valt, (ónder te weten waar het aan haaperd , 
ten zy dan datmen ’tnavorft, of zig met ge¬ 
weld daar tegenkantet, en ’t felvegebrek, door 
neerftige opmerking overwind. Daar zijn’er 
fommige in defen foo forgvuldig geweeft, dat, 
wanneer fy een Model vonden, dat met een¬ 
parigheid van Hemmen voor fchoon en welge- 
lchapen erkend wierd, fy haar eigen lichaam 
van een ander kender lieten onderfocken , in 
wat parthyen of ledematen fy van haar Model 
in fchoonheid te kort quamen, op dat fy fulx 
uytgevonden hebbende, met een byfondere 
waarneming haar fouden wagten , om defelve 
gebrekkige deelen , ( dieze in hunne eygene 

lichamen 
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lichamen omdroegen ) aan de beeltniffen die- 
ze afteikenden, in te voeren *, welke opmerkin- 
ge den voornoemden Schilder fijne Difcipelen 
als wat byfonders naliet. En zekerlijk het is 
eenigfints de pijne waart, datmen fijn gedag- 
ten daar ontrent bezig houd: want dewijl die 
misfcheppingen ons niet door gewoonte, maar 
meelt door de geboorte aankleven, fchijnt het 
dat het verftand in d’opwafïing daar na als ver¬ 
leeft word, door welke daad de ziel, die an- 
derfints de meeftreflè van ’t lichaam is, in het 
oordeelen eensgefind word , en genegen is, 
om de gelijknifle van dat felve lichaam datze 
bewoond, mede te deden aan de werken die 
van hun beiden door de Teikenkonft worden 
voortgebragt. En of hier op niet werd gefien, 
wanneer aan het Vierde Boek van Esdras word 
gczeid, Zoodanig den werkman is, zoodanig ujn Esdra 4. b. 

ook zyne werken, blijft aan zommige twijfrelag- CaP- 9<v* 

tjg- 
Daar moet mede een goede maniere gefogt 

worden, om het Modél wel te ftellen, en goe- Heeftenen 
de aóHen te verkiefen 5 ’t welk om alle wan- dèi hoe° 

order te verhoeden, by omgaande beunen kanwaartene‘ 
gedaan worden j en ’ten fal niet ondienftig zijn 
dat de gene die het zijn beurt is , te vooren 
een goede adtie by gedagten op papier ge- 
fchetlt hebbe, het zy dan dat hy die zelfs be¬ 
denkt, ofte dat hyze door navolging van een 
ander Meefters goede gedagten, ’t zy na Prin¬ 
ten of Teikeningen , komt te vinden. Ook 
Talmen agt geven op de natuurlijke aótien die 
by wijlen uyt eigen beweging van ’t Modél 
konnen voortgebragt worden j en dikwils be¬ 
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ter en werkelijker komen te zijn, dan die ge¬ 
dwongen en met voordagt geflelt, of bedagt 
worden > defe moeten al mede by gelegentheid 
waargenoomen werden, en men moetze niet la¬ 
ten voorbygaan* ’t is veeltijds in delen beter 
te houden datmen heeft, dan te foeken’tgeen 
ver van huis is', en onfeker blijft ofmen ’tge- 
zogte vinden zal. Wat verder de plaats aan¬ 
gaat daarmen ’t Modél fal Hellen, die is opeen 
bequamen dag , als van ’t Playflerwerk is aan¬ 
gemerkt. En by aldien het koud is, foo leerd 
de natuur en gewoonte van ons Land, dat’er 
tot verwarming van ’t Modél , een kachel of 
vuur-ftoof moet geflookt werden , op gemee- 
ne kollen van het Kollegie. Deaólien diemen 
Hellen wil, doetmen ordinair op de platte vloer: 
maar wy agten beter , en het is ons ook van 
veel goede Teikenaars toegeHaan, datmen om 
allerhande zittende, liggende, flaande en fray- 
werkende aótien te Hellen , een tafel van ge- 
meene hoogte neemd > want het Modél daar 
op eenige fraye aétie gegeven, fal u doen be¬ 
vinden, datmen door dat middel merkelijk ge¬ 
holpen is, om uw beeld grootfer, en ook ge¬ 
maklijker voor de befchouwing te verkiefen: 
tot welke de bevallige verllroyinge der leden , 
door ’t afhangen en overfleken van eenig deel, 
infonderheid alsmenze boven ’toog verkieH, 
feer veel kan toebrengen, gelijkmeninhetoef- 
fenen kragtelijk fal bewefen Hen. 

In ’t Hellen van alle goede actiën Haat me¬ 
de te letten , dat de Ledematen tot de voor- 
gcnome actie een verbond met malkander ma¬ 
ken : gelijk de byfondere obfervatien daar van 
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in onfe Menfch-kunde zijn aangewefen : en 
(taan hier alsin’t voorbygaan kortelijk defe al¬ 
gemeene regelen waar te nemen. Hoe dcIe, 

Voor eerll moet in alle aótien wel in agt ge- den tot 

nomen worden, dat het hoofd niet na defelve^en toé 
zijde vande borft, maar elders anders gekeerdde aftie 
. J , , . , . , , * p. moeten 
is, op dat het niet regt met de middeklijn van-waken¬ 
de bor ft gaat, want dat in ’tleven foo grooten 
miftand heeft, dat het van yeder kan gefien 
worden: gelijk dan ook die gene welke niet 
en konnen herwaards noch derwaards omkij¬ 
ken , fonder de borft en den buik te gelijk om 
te drayen , gemcenelijk fiijve Jorden offlijve 

Piet genoemd worden, al ’tgeen in de Klugt- 
fpeelen fomtijds aardig word nagebootft. 

Als in een ftaande aélie het hoofd na de reg- 
ter fchouder gekeert is, brengt dan die fchou-dej lede? 
der een weinig voorwaarts na de flinker toe,macen* 
en doet foo, als u aóHc het tegendceel vereifty 
het geeft een grootsheid: of by aldien de borft 
buitenwaars zig uytfteekt, foo laat het hoofd 
na de regte zijde keeren, en de partyen vande 
regter fchouder fullen hooger zijn dan die van 
de flinker j en foo het het hoofd om hoog kijkt, 
mag het niet verder agter over buygcn, als dat 
het gefiene mag geflen worden 3 dat is, dat- 
men ten alderklaarften bemerkt , dat het be¬ 
geerde voorwerp lijnregt kan den oog-appel in¬ 
gaan , of het voorwerp niet boven vermogen 
van ’t fien is. In het omkijken en mag het 
hoofd (fchoon ook u Model dat doen konde , 
gelyk wy gelooven dat het niet wel doenlijk 
is, maar wy hebben ’twel in Schilderyen ge¬ 
fien: ) niet verder omdrayen , als dat de kin 

even 
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even de fchouder aan het voorfte gedeelte kan 
bereiken , omtrent de plaats daar het fleutel- 
been met de bovenfte arm-pijp vereenigt, daar 
zig dan dc fchouder ook wat heenen neygen 
moet. 

Dien fchouder welke den laft draagt, laat 
die altijd de hoogfte zijn, foo falmen de aëtie 
die een beeld in ’t optillen en dragen van den 
Jafl moet doen , duidelijk daar in uytgedrukt 
fien. Waar van voorbeelden in onfeMenlchkun- 
de te vinden zijn. 

Daar den fchouder laagfi: is, daar moet dc 
heupe uytfwanken , welk in fommige beelden 
wel waargenomen , altijd een welltand ver¬ 
toond heeft : men liet dit byfonderlijk in ver- 
fcheide Antike Statuën geobferveert 5 alsmen 
onder allen aan de Statue van Antmotis, zijnde 
de beeltenis van eenenfchoonen Jongeling, on¬ 
trent de baadftoven van Titus gevonden > van 
welke Boyffardus in fijn befchrijving van Romen 
gewag maakt, en van den Heer Bijfthop onder 
fijn uytgegeven Statuën in vier onderfcheiden 
Handen vertoond word , ook word delen on¬ 
der de beelden van Perriergevonden, enby an¬ 
dere zelden vergeten. 

Steld dien arm voor, welkers been meelt ag- 
ter uyt komt , en welkers been voorkomt , 
fchikt dien arm meeft achterwaards. Iiivoegen 
u beelden niet gelijkelijk eeneweg, maar kruis 
weegs hunne aólienverrigten, als waar van een 
voorbeeld in den gank van alle viervoetige heef¬ 
ten te befpeuren is, waar uyt den welftand 
der beelden eenigfints kan gegiH worden. 

In het voor , agter ofte ter zijden overbui¬ 
gen, 
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gen , moetmen de beelden door tegengewigt, Aftie d« 
en fwaarte van eenige andere leden in haar ba- 
lans houden, op datze mogelijk en vaft in ha¬ 
re aólie ftaan , want een beeld verder buiten 
fijn gewigt-punt geweken, als zijn tegenwigt 
kan ophalen, moet nootfakelijk daar heen val¬ 
len 3 ten zy het zig elders aan vaft houd, welk 
defe miflag een regelmaat voor-fchrijft. En 
dewijl aan defe kennis feer veel gelegen is, 
werd ook van ons ten hoogften aangeraden de 
nature van die dingen wel te onderfoeken, na¬ 
dien de geheele welftand van alle beelden daar 
van afhangt. Men kan door den regel vanwigt 
en tegenwigt wel te opferveeren, alfints ver¬ 
hoeden dat de beelden niet onnatuurlijk wer¬ 
ken, noch al ftaande of zittende niet overhoop 
fchijnen te tuijmelen. Ook doet de kennis hier 
van met een groot vermaak befchouwen, hoe 
wonderlijk de natuur in ’t leven zig felven weet 
te behelpen, om het eene gedeelte des lig- 
chaams tot behulp van het andere te doen ver- 
ftrekken, en onder de ftreep of linie van be¬ 
weging , in opftal te houden > ’tgeeneinde 
Menfch-kunde breed-fpraakig getoond is. 

Ondertuflchen zoudmen miflchien alles wat Algemeene 
in ’t ftellen van alle beelden moet waargeno- rc&d* 
men worden , in defe weinige woorden kon- 
nen befluyten: namentlijk, eerft het hoofd wel 
op de fchouderen te fetten} de borft wel op de 
heupen , en de heupen wel op de voeten: en 
te letten dat voorts de aöien van een beeld al- 
foo gefield zijn, en foodanig een uitdrukking 
hebben, datmen uyt hun verdrag der ledema¬ 
ten , ten alderklaarften bekennen kan, watze 

doen. 
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doen, of waar mede de beelden bezig zijn. 
Aangaande nu de diftantie en ftant van be~ 

fchouwing , ofte daarmen fijn zitplaats moet 
nemen om na ’t leven te teikenen, daar in moet¬ 
men zig fomtijds fchikken na de plaats, andcr- 
fints moetmen by het Model niet te digt fit¬ 
ten , als over het teikenen na Playilcr-beelden 
is gezeid. Eenige letten haar plat op den grond 
neer, andere gebruiken rot gemak een zitltoel, 
daar yeder zijn welgevallen in moet volgen , en 
fien wat hem , om wel te teikenen, beft ter 
hand valt 3 en ook na datmen voornemens is 
zijn Model te verkiefen. Voorts diend tot 
een algemeene lefle wel aangemerkt, dat nie¬ 
mand van’t Kollegie zig moet gewennen, een 
anders Schets of Tëikening geduurig te beglu¬ 
ren , immers niet met dat oogmerk om zijn 
voordeel daar uyt te halen , want daar door 
kanmen niet alleen van ’t leven afgetrokken 
worden, maar in plaats vanu Model te volgen 
gelijk gy dat befchouwt, uw Beeld alleen co- 
pieren na die ftand in welke dat het uwen me- 
de-maker fiet, ’t geen veel te grooten mis- 
ilag in de Teikenkunde is. En alhoewelmen 
zig foude mogen inbeelden, fulx niet inden fin 
te hebben , loo heeft dikwils het aanfien van 
andere hare Teikeningen, fo verleidende kragt 
op onfe handen, datmen zig felven vergeten¬ 
de, tegen fijn beter weten in defe mifilag ge¬ 
dompeld word. Evenwel is het niet geheel 
te misprijfen, dat die gene , welke noch wat 
onkundig zijn, om het leven in ’tbefchouwen 
wel te onderfcheiden , haar foo veel mogelijk 
is by de voornaamfte van het Kollegie fchikken. 
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niet om haare Teikening na die van hun med- 
gezeld te maken, maar omzijn maniere van be¬ 
ginnen en van (tellen af te zien, en te leeren , 
in wat voegen hy defe of die partie fiet , en 
met welken trek hy dit of dat teikenagtig aan- 
wijft : Daar-cn-bo ven om ook zomtijds een 
woord van onderwijs af te vragen : daar toe 
men zig dan ook beter agter dan nevens fijn 
makker fal fchikken* en het is niet te geloo- 
ven hoe veel men zomtijds hier door kan ge¬ 
vorderd worden. Het voordoen is een korte, 
maar kragtige leeringe j gelijk dan ook dik- 
wils gefien is , dat in het Kollegie-teikenen 
den eenen Difcipel van den anderen beter leerd, 
dan door’t onderwijs van een Meeiter , want 
de menfehen fchijnen altijd liever van haars ge¬ 
lijken te leeren, gelijk ook de kinderen mai- 
kanderen geern in haar doen navolgen. Het 
gaat’er eeven eens mede als Photms wel heeft 
aangemerkt, dat de belle maniere om Papega-De leerwijs 

jen wel te leeren fpreeken , is, datmenze door^a°prpenna* 
haars gelijke bedriegt j ’twelk> zegt dien Man, van de Fa- 

op deze wyze , als een bequaam middel, kan^ewefeo 
gedaan worden: Men fteld tufichen de Pape- 
gay en den Leermeefter een groote Spiegel, en 
(preekt daar agter ’tgeen men wil dat den Pa- 
pegay fal na-klappen > den Vogel niet beter we¬ 
tende of het is ook een Papegay , en fijn me- 
de-makker die hy in de fpiegel fiet zitten, be~ 
neerltigt zig , op ’t hooren van ’t gezeide ge¬ 
luk , om die felve taal te fpreeken , die de 
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In het fchetzen en Hellen van fijn Beeld , 
Talmen voor-eerft goede agt geven , hoedanig 
yeder partye zig met het geheel vereenigt. 
Ten tweeden , op de proportie. Ten der¬ 
den, op de aótie ofte doeningedesbeelds, en fo 
voorts, welk ook van den aan-begin, en wel in 
de eerde plaats moet waargenomen, en ’t ver- 
ftand ingeprent zijn. Het Beeld dan foo eeni- 
germaten wel gefield hebbende, Talmen een 
weinig ruften, op dat het Model niet te moe¬ 
de werd fijn aóHe te behouden, want dan ver¬ 
anderen ftraks de muskelen, haar werking houd 
op, en daar verTchijnt een niewe adtie, of ten 
minften een die verlamd en van de eer ft e veer- 
digheid beroofd is. Na een weinig verpoofing 
kanmen al wederom aan het werk gaan, en tot 
de uytvoeringe komen , volgens d’algemeene 
onderwijfinge diewc op't einde van dit Boek¬ 
je Tullen geven. Diend hier alleen met een 
woord aangeraakt, dat de onkndige , en die 
noch te langfaam in haar doen zijn, om nef- 
fens d’andere geleerde Teikenaars een geheel 
beeld in een uur twee of drie gantfch uytvoerig 
af te teikenen, (ten zy daarover heen te loe¬ 
pen als een haan over de gloeyende kooien,) 
dat Ty haar moeten beneerftigen om haar beel¬ 
den wel te leeren ftellen , en dat volkomen 5 
en als dan beneerftigen dat die zeker en vaft om¬ 
getrokken worden. En op dat hy alsdan met 
d’andere, die veerdiger zijn, gelijkelijk mog- 
te gedaan maken, mag hy alleen een voornaam 
gedeelte des beelds, het zy de borft, den rug, 
ermen of beenen uytkippen, om die met neer- 
ftigheid te volvoeren, mits dat hyze te vooren 

een 
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een goede fchikkinge met de andere party en 
gegeven heeft $ anderfints kan hy nooit een 
geheel beeld in fijn volkomentheid leeren op¬ 
maken : en het fai den Leerling meer voordeel 
zijn, een beeld wel gefield te hebben, en’teen 
of’t ander deel kunftiglijk uytgevoerd te heb¬ 
ben, dan een geheel beeld dat in allen deelen 
noch onvolkomen is: gelijk dan ook den tijd 
fulks niet toe laat, ten zy voor die alreede vaft 
en veerdig daar op zijn. Zomtnige liefhebbers 
van Akademie-beelden teteikenen, hebben foo 
in Vrankrijk als in Italien, die maniere gehad, 
datze in twee ofdrieby-eenkomften, niet meer 
dan een goed en volkomen beeld vol-teikenden, 
op datze immers uytvoerig mogten leeren tei- 
kenen. Die weinig ervaren zijn, moeten trag- 
ten door het veel doen allengskens ftoutvcer- 
diger te worden, envanftukken, halve5 cnop’tgeen 
van halve, heele beelden leeren maken 3 en in ^™oCÉ 
dit toenemen altijd op die partyen meeft fiu- ™e?meeft 
deeren, waar ontrent zy noch de meelte on- 
vaftigheid hebben j want den eenen dikwils 
geen voeten , den anderen niet wel hoofden 
noch tronyen , den derden niet wel ermen , 
handen , beenen of muskelen maken kan: en 
daarom is’et wijfielijk gedaan , datmen die in 
het teikenen eerft aanpakt, en zijnuyterfte de~ 
vooirdaarop doet. Dus fal een Teikenaar beel¬ 
den leeren maken, op defelve wijze alsmen ge¬ 
woon is de kinderen te leeren fchrijven, die- 
men eerft halve , daar na heele letteren leerd 
maken, en dan woorden famen zetten , tot fy 
eindelijk door de fchrijfkunft een gantfche re¬ 
den weten op papier te ftellen j in welk on- 

F 2, derwijs 
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derwijs een verftandig Meefter haar altijd die 
letters, dieze noch kreupel maken, doet verbe¬ 
teren $ op datze alle de letteren uyt eene pot , 
dat is uyt even goeden aart makende, een een¬ 
parig goed fchrift (ouden aannemen. 

Daar foude vorder yets konnen aangemerkt 
worden, aangaande ’t nateikenen van het leven 
by’tnagtligt, als zommige die gewoonte wel 
hebben gehad dan alfoo de waarneming die 
daar ontrent noodig is, te vooren ontrenr het 
teikenen na rond Boet-zeerwerk is aangewefen, 
en dat de maniere daar van eenerley is, Tullen 
wy dat overflaan. Alleen mogenwe niet van ’t 
leven affcheiden, Tonder de nuttigheid aan te 
wijTen die den Schilder kan halen uyt het na¬ 
teikenen van Lantfchappen, Gezigten, Ver- 
Tchieten, Bergen, Rotzen, Duinen, Zee-ha- 
venen, Bofichadien , Struiken, Kruiden, en 
ook alderhande groote gedierten des velds, als 
Paarden, Oflen, Koeyen , Ezels-, Schapen, 
Bokken en diergelijke: zijnde voor een DiTci- 
pel, ja ook voor alle Meefters een vermakelij¬ 
ke oeffeninge > en behalven de verligtinge die 
het geeft in ’t gewooneli jk Beeld-teikenen, is 
die uytTpanning een bequaam middel om zig 
algemeen inde Teiken-en Schilderkonft te ma¬ 
ken. Want hy en kan voor geen groot noch 
algemeen Meefters in de Schilderkonft geagt 
werden , die (legts in een ding uytnemende 
volmaakt is. Ook zijner weinig Tulke plom¬ 
pe herflenen, oT Ty Tullen metter tijd ten min- 
llen tot het weldoen van eene zake konnen ge- 
bragt worden \ invoegen dat by aldien een jong 
Teikenaar niet gelijkelijk alle de deden en ver¬ 

mogen 
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mogen vande konft bemind, (hy zy lbo kloek 
als hy wil.) hy fal nimmer tot een groot en 
algemeen Meefter worden. Veele konnena3IeSne^c 
haar niet algemeen maken, om datze te wei- waarciig ai- 
mg agcing van lommige dingen hebben , en de konft te 

mcenen, alze door andere aanleidinge krijgen 
om Landfchappen en Verfchieten na ’t leven te gen na *t le- 

teikenen , dat die ftudie voor haar veel te flegt teike“ 
isj maar fy dwalen grootelijks, en wy weten 
dat’er veel dit tot aan het einde van haar leven 
beklaagt hebben. Men moet zig hier toe na 
gelegentheid twee of driemaal des jaars , voor Te;kenen 
eenige dagen met gefelfchap te landewaart be- van Land- 

geven, en teikenen alles af wat fray en fchil-^ia,!^eu 
deragtig voorkomt, en ’tgene na de verlchei- nut en ver- 
dentheid der zaifoenen of landftreek uwen luft makeh*k* 
kan verwekken. Gelijkmen dan in ’t Land van 
Kleef, ontrent Luyk , Aken, den gantfehen 
Rijn langs , en de land-ftreeken daar ontrent \ 
ook in de boven deelen van Vlaanderen en Bra¬ 
bant, fommige (treken van Holland , en el¬ 
ders om niet ver te loopen, veel fraye gefigten 
van gronden, verfcheide vlakke en heuvelige 
Landfchappen, Bergen, Duynen, Geboom- 
ten, Ruwijnen, ftruyken, Rivieren, Wateren 
en diergelijke teikenagtige dingen ontmoet. 
Wat fraye gezigten in Italien en in Vrankrijk 
zijn, willen wy niet ophalen, de menigvuldi¬ 
ge afteikeningen in Printen , Schilderyen en 
Schetzen, geven daar van bewijs genoegd die 
van (ins is te ftudeeren, kan in het door-paf- 
feerenvan die Landftreken zig genoegfaam oef- 
fenen : ofte de na by gelegenfte Kontreyen in¬ 
de befte Zomer-tijden befoeken, alles ten dien 

F 3 einde 
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einde datmen het leven in alles wel verflaande, 
hem felven daar van in noodig voorval, als een 
verflandig Meefler fou konnen bedienen. 

In de voorige eeuwe zijn’er Schilders ge- 
weefl, die ontrent defe oefening eenige hulp¬ 
middelen hebben bedagt, dieze ook dikwils 
te werk fielden > en willen Landfchappen van 
’t leven door te trekken , by na alsmen een 
Teikening van ’teen papier op ’t ander door¬ 
trekt, volgens de bekende manier. Zommige 
hadden een inflrument met draden gefpannen, 
daarze de Landfchappen door af keken > ande¬ 
re gebruikten den bogtigen Triangel, met 
kruis-fnaren en diergelijke, welke manier wy 
wel fouden aanwijfen, indien wy niet zagen 
dat’er meer moeiten en onkoflenals nuttigheid 
in gelegen was: egter willen wy de liefheb¬ 
bers der aardige vindinge de maniere van 
L.de Vinei kortelijk voorltellen, op dat uyt de 
kennis van d’een, gifïing van al d’andere mogt 
gemaakt worden. Wanneer gij , zeid den ge- 
melden Schilder, hetgantfche vlak van een Land- 

fchap op het aldernauwfte na ’/ leven wild aft eiken en-, 

fbo neemd een vierkant ftuk helder glas, dat vlak en 

effen is, de grootte omrent van een half vel papier, 
field dat wel vaft in een raamken oftt jets anders, 
tnjfchen ugezigt en het Latdjchap dat gy aft eikenen 

wild ‘y wijkt alsdan met u oog ontrem een fpanne 

lengde agterwaards, en 'field door middel van eenig 

infimmentent of fiok u hoofd foodanig vaft, dat de di- 
ftantie van u oog niet ligt kome te veranderen > doet 

h een oog toe of bedekte liever, en neemd een pen* 

qeely en trekt met eenige vafte en donkere affehij- 

mende verrnwe, alles op het glas , dat gf daar door 
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komt te ft en , en wel voor naamt lijk al wat de t eiken- 

kmdige trek aangaat y dat hebbende, kmtgy het op 

een papier na-kopieeren , of overdrukken , en nader 

ujtvoeren. Onfes oordeels is het met alle defe 
dingen , en die de Perfpedlive door raamen en 
inftrumenten van de natuur aftrekken, even 
gelecgen als met de kreeften, daar meer aan te 
peufelen dan aan te eten is. En kan een Tei- 
kenaar die hem maar een weinig op de natuur 
der PerfpeóHjf-regelen verftaat, ontrent de ge- 
zeide oeffening zig genoegfaam met het oog 
behelpen, want de Perfpedtijf der gronden en 
opflallen is ’t voornaamlle dat in JLandfchap- 
pen waar te nemen is> en de natuurlijke hou- 
dinge van fterk en flaauw daar voorts in geob- 
fcrveert zijnde, fal’er aan den trek weinig ha¬ 
peren y en verder onnoodig zijn cm zig met 
glafen, ramen , of andere krukken te behel¬ 
pen : het zijn niet dan valfche leidsluy , die 
van den regten weg der ware Teikenkonfl af 
doen dwalen, en gantfch niet wiskundig zijn: 
die ook daarom nimmer by fraye Meeffers 
waardig geagt zijn, datz’er de hand aan fou- 
den leenen, om die te gebruiken , of hunne 
Difcipelen aan te prijfen. Wy hebbenze altijd 
vergeleken, by de doorlugtige Teikeningen , 
die de kinders op de A. B. C. bank maken, 
met hun heyligjesop dubbel fchoon papier door 
te pikken, endan meenen, datze wondere din¬ 
gen hebben uytgevoerd, als^e twee of drie van 

een Jien voortkomen. 
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OP dat’er niets dat inde Teikenkonft in be¬ 
denken komt, mogtvoorby-gegaanwor¬ 

den *, foo diend ook yets gezeid van de ltoften 
en Kryonnen , daar gemeenelijk de Teiken¬ 
konft mede geoeffend word. Het is een be- 
kend en feer gewoone manier , datmen tot de 
eerfte fchets en ftelling van fijn Teikening, de 
Bus-koól beezigt , en wel infonderheid raad* 
faam voor de Leerlingen , als zijnde een fray 
middel en groot behulp voor de jeugt, ja ook 
voor Meefters, ofte die nu al vaft in de Tei- 
kenkunde geworden zyn> gemerkt men ft geen 
daar mede gefteld is, en niet na onfen zin uyt- 
valt, ft felve veelmaal kan uytwiflen en ander¬ 
maal herdoen befnoeyen en verbeteren. Ook 
gebruiken eenige ft potlood en ft roodkrijt, 
om eenige fchetzen en eerfte (tellingen te ma¬ 
ken, daar fy dan eenen vatten en wiflèn om¬ 
trek met de fchrijf-pen of eenig ander beften- 
dig kiyon, met nauwer opmerking over heen 
maken. Dan dit is nutter voor Meefters , en 
fekere Teikenaars, als voor Leerlingen die het 
wel (tellen noch moeten leeren> enhetnetuyt- 
voeren van nooden hebben, en deswegen haar 
aldergeiukkigft aan de teiken-kóöl gewennen. 

En 
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En fchoon het rood krijt hier en daar door 
fpeeld , daat het maar te frayer als de Teike- 
ningen opgemaakt zijn j al is’t dat die met de 
pengeel gefchaduwd , en voorts geheel opge- 
maakt zijn. 

De andere doffen daar mede men teikend , 
en de dingen uytvoerd, zijn veel en verfchei- De uytvoc_ 
den, en men kan niemand wet (lellen, defe ring is ver- 

of gene te moeten gebruiken, dewijlzc alle'fche*dcn. 
goed zijn, en alleen op twel handelen aan-eiks vry- 

komt, en daarom mag yeder fijnen lullen vry-heid* 
heid daar in volgen. Sommige gebruiken het 
Roodkrijt ofte de roode aarde, welke een van 
de gemeenlle doffen is daarmen mede teikend, 
en word die in Italien ook by de meede Tei- 
kenaars gebezigt : insgelijks is het fwart krijt swaïtkriir. 
een feer goede doffe , maar men kan ’t felve 
niet altijd, noch over-al aantreden dat deugd- 
faamisj het heeft in ’t gemeen twee gebree- 
ken, die de Teikenaars verdrietig maken, de 
eene is dat het dikwils te week , kortbrakig 
of brokkelagtig is , d’ander dat het veeltijds 
hard en deenachtig is. Ja het gene fomtijds 
noch goed is , en eenigermaten kan gebruikt 
worden , werd in ’t telkenen van de warmte 
des hands foo hard, dat het onbequaam word 
te handelen j waarom het ook niet wel inde zak 
mag gedragen worden 3 evenwel kanmen de 
gemeene gebrekeneeniglïnts verbeteren, door 
de pennekens wat dikwils aan de tong vogtig 
te maken, en fomtijds wat af te fchrapen , en 
foo voorts, als d’ondervinding uleeren fel. Ee- 
nige leggen hierom haar fwart krijt in de kel¬ 
der ? daar het gemeenelijk vogtig en gefmijde 

F ƒ blijft3 
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blijft , andere graven ’t met een weinig zout 
onder d’aarde, opdat het fagt mogte blijven; 
de derde leeft’er op een andere wijle mede , 
gemerkt yder meend de befte remedie alleen 
gevonden te hebben. In het koopen of uyt- 
foeken falmen het befte gemeenlijk daar aan be¬ 
kennen , dat zig op het geene goed is, eenige 
geele en fwavelagtige vlekken en ftipkens op¬ 
doen, en dat het aan de tonge beproeft , een 
zout-fuurige wrangheid heert , en voorts ge- 
fmijde fig laat fnijden en fchrapen, en met 
geenfchobben of blaren op den anderen geplakt 
zit. Men fou om de menigvuldige talming te 
vermijden, het Roodkrijt wel mogen verkie- 
fen, dewijlmen dat meeft over al kan bekomen 
dat bequaam is , en men teikend’er ook wel 
met fwart krijt onder, en diend om eenige toet- 
fen en diepfels, of fterke en uytvoerige dingen 
temaken; alsmen foodanig gehandelde Teike- 
ningen van fraye Italiaanfche en andere Meef- 
ters dagelijks fiet. Men teikend ook met de 
pengeel, datmen Wajfen noemd, en dat doet- 
men met zappen en inkten, als daar is Roet of 
bitter uyt de fchoorfteen; geweven Indigo , ge- 
mengt Roodkrijt, en diergelijke. Maar voorna- 
mentlijk is den Ooft-lndifche inkt een fraye tink- 

tare om mede te wallen; defe laat zig fimpel 
met fchoon regenwater gemengt, feer wel en 
fuyver handelen ; infonderheid wanneermen 
vande opregte Indifche, dat is Chineefche , 
heeft, want defelve werd hier te Lande, ja ook 
felfs in Indiën nagebootft en vervalft: de op¬ 
regte Chineefche word bekend aanhaar gladde 
vaftigheid, en datze ligt en in ’t afwrijven met 

water 
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water weinig afneemd, maar aanftonds een fui- 
vere blauwagtige Tinktnre of verfzel geeft. De 
Sinefen fchrijven met defeninkt, na datze die 
op een gladde marmer-fteen wat gevreven heb¬ 
ben en worden die, welke de befte foort van 
defe inkt konnen maken , voor goede konfte- 
naren gehouden , gelijke. Kircherus, in fijn 
Verheerlijkt Sina wijdloopig verhaald. De an¬ 
dere nagebootfte is foo ras niet nat, of verlaat 
ftraks veel van haareftoffe, en het fap is faavel- 
agtig, en onplaifant fwart, waar aan men die 
fal konnen onderkennen. 

De gefeide Ooft-Indifche inkt met een wei- 
nig Roets gemengt, geeft een aardige en ge- 
brokene kleur > en ftaan defe Teikeningen, ’t te waflen, 

zy datmenze in Landfchappen met de Rietpen die s°ed ,s' 
verbezigt, of in andere beelden tot het waflen 
gebruikt, feerteikenagtig en fagt. Den Heer 
Biffchoj), eertijds een Fenix van onfe Neerland- 
fche Teikenaars, plagt, foo ons berigt is > on¬ 
der fijn Ooft-Indiiche inkt een weinig Koper¬ 
rood te doen, en daar mede was hy gewoon te 
waflen, en namen fijne Teikeningen na vier of 
vijf dagen foo een modeft , en betooverd-aar- 
dig koleur aan, dat wy ons in ’t befchou wen van 
defelve, menigmaal hebben verwonderd: en kan 
het felve mede gedaan worden met andere ge- 
meenen inkt daar een derde meer water van 
Koper-rood in is. 

De manier van met de Penceel te teikenen Sègma? 
ofte waflen , is feer fray voor dieze wel weetniere di^ 
te handelen * en voor die luft hebben defelve te S>cmd! ™ 
oefïenen, falze voordeeligin de Schilderkunde 
'wefen, want fy is een voorbereidend middel 

tot 
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tot de handelinge van de Penceel: en foo ye- 
mand zig gewend altijd met volle Penreden 
daar in te werken, hy fal bevinden op de regte 
weg te zijn, infonderheidin ’t aanleggen. An- 
demnts is om de valtigheid der Teikenkonftj 
het teikenen met de gezeide krijt-pennen voor 
de Leerlingen het beite* maar het kan nu en 
dan famen gedaan worden, om door verande- 
ringeden lult wat te Itreelen : ook moet men 
inde maniere van walTen dc fnelle trekjes met 
de pen doen, en gemeenlaam aan ’t koleur der 
walling houden. Men leerd ook de jonkheid 
veeltijds met de fchrijf-pen teikenen, maar die 
maniere willen wy, als tot ons voornemen wei¬ 
nig dienltig, rond-uyt tegen-fpreken, engee- 
ne Teikenaars aanraden , ten zy aan fulke die 
het Graveeren, of Plaat fnijden en Etzen voor 
hebben te leeren* maar tot de oeffening van de 
Schilderkonft, en medierlijk Teikennen, ag- 
ten wy’t maar tijd verlopren, en een moeye- 
lijke pijn-bank voor de Leerlingen , die haar 
menigmaal (na geheele ordinantiën teikenen- 
de) byna te barlten fitten ’t artfeeren, en met 
groot verdriet leeren, en langwijlig toenemen. 
En alhoewel dit felfs by veele Medters is in 
oeffening geweeft, moetmen weten dat fy die 
handelinge meelt hebben gehouden , om veer- 
dig, en met Itoutvoerige artfeeringen, fom- 
mige dingen te fchetzen, en infonderheid wan¬ 
neer fy die alleen in ’truwe wilden aanwijlen ^ 
fy hebben felden de fchrijf-penne gebruikt in 
haren eerlten leertijd, maar wel wanneer fy al- 
reede Meelters geworden waren, en geen on- 
derfcheid meer in d’een, dan in d’ander ma¬ 

niere 
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nicre witten, maar teikenden met foodanigen 
middel als hen eerft in de hand viel. In plaats D^etpen 
van de Schrijf-pen, hebben vele de Riet-pen quaam Cn 
gebruijkt, en ly werd by fommige noch gebe-ios- 
figt : gelijkmen dan foodanigen Riet in ons 
Nederland, op de Scheeps timmerwerven,en 
aan de water-oevers hier en daar, genoegfaam 
bekomen kan. Dat gene, welke te gelijk geel- 
agtig, glad en fijn, en daar by dun en hard in 
’t verfnyen is, werd doorgaans bevonden het 
bette tot defe pennen te zijn. Gemeenlijk 
neemdmen de ftukken tot yeder pen een fpan- 
ne lang, en verfnijddie op de maniere vaneen 
ordinauire fchrijf-pen, datmen hier wel aan twee 
einden doen mag \ de nebbe en de fpleet moet 
een weninig langagtig wefen, op dat’ er den inkt 
beter uytvloeyen lou> ook wat fijn van nebbe, 
om foo wel teere en zagte trekken, lugjensen 
eel te konnen trekken, en te gelijk ook bree- 
de, fwakke en fmeerige ttrijemen. DefeRiet- 
pen is ten uytertten bequaam, om alle Land- 
fchappen , Gebouwen , Ruïnen , en andere 
rullige dingen na ’t leven te tei.kenen, en heeft 
een byfonder lolligheid , die de natuur der 
fchrijf-pen ver overtreft \ men gebruiktze veel 
met roetuytdefchoorfteen en water, ook doet 
men wel wat getneenen, of Oott-Indifchen 
inkt daar onder, dat een aardig gebroken, en 
zedig koleur geeft, en de Tekeningen aan ’t 
oog van de kenders meefterlijk doet fchijnen. 
Gelijk dan ook de Teikeningen van verfcheide 
geagte Meefters in handen vande Liefhebbers 
zijnde , veele foodanigen wefen hebben , of 
door ouderdom bekomen hebben. 

Soo 
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Soo is ook de ge-Olijde kóól een Teer nutte 
doffe, om méde te teikenen, dan fy mag niet 
wel fwaarmoedig noch uytvoerig , maar lug- 
tig en fchilderagtig gehandeld werden > waar¬ 
om fy ook meer tot groote en rudige beelden, 
dan tot kleine en kurieufe dingen bequaam is> 
en diend feer wel om groote ordinantiën op 
Kartonnen te teikenen, als d’ oude eerflmaals 
plagten te doen. Op de grauwe en blauwe gront- 
papieren, laatze zig heel wel en fagt handelen, 
infonderheid alsze goed is. En op datmen be- 
quame kóól hier toe mogte hebben , moet- 
men van de fljnde uytlefen, en lange pennen 
daar van fnijden , en een uur of twee in lijn- 
olye leggen, danuytnemen, en met een doek 
fchoon afdroogen , en aandonds gebruiken : 
men magdefe ge-olyde pennen niet laten droog 
worden, want dan zynze onbruikbaar> en om 
dat in het teikenen de pennekens wat derk af¬ 
nemen, daarom dienenze wat lang te zijn, en 
men moet’er eenige van by de hand hebben , 
als ’t gebruik u verder leerenfal. 

Nu wert’er ook noch een tweede foort van 
doffe in de Teikenkunde gebruikt, wanneer- 
men op grond-papier teikend > namenlijk tot 
de Hooglëls: hier toe werd gemeenelijk van de 
kley daarmen de tabak-pijpen af bakt , geno¬ 
men , in ’t gemeen met de naam van Witte Pijp¬ 

aarde bekend. Defe Pijp-aarde noch week zijn¬ 
de, roldmen tot pennekens ontrent een vinger 
lang: dan men moet in ’t rollen van defe pen¬ 
nen toe fïen, datze aan de einden niet hol wor¬ 
den want dat meed altijd fal gebeuren, en 
alsdan konncnze niet gefcherpt worden , maar 

brok- 
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brokkelen in ’tfneyen en in ’tteikenen voor de 
vuilt weg : hierom drukken fommige de ge¬ 
melde Pijp-aarde op een plankje , en kneden 
dat wel digt op de dikte van een pink, en fnij- 
den daar dan lange pennekens van , en latenze 
door de warmte van de lugt by haar felven 
droogen: dele zijn dan digt en van binnen wel 
gefloten, en tot haar gebruik bequaam. Het 
alfchraapzel, en brokkelingen die in ’t fcher- 
pen afvallen, kanmen met water en een fuive- 
re hand al wederom famen kneden, en tot fijn 
voorige wefen en gebruik brengen. Maar tot 
een fterker hoogzel neemtmen wit krijt, en is 
dienftig om by voorval een Iterk hoogfel te ma-Gebrand wfc 
ken: en werd dit om lijn kortbragigen aart teKllJC* 
verbeteren, wat op een kool vuur gelegt, en 
een weinig uytgebrand, waar door het harder 
werd, en des te beter op papier vall houd* al¬ 
leen heeftmenin defen toe te lien, dat het door 
te lang op vuur te leggen niet fteenig-hard 
werd , dat ligtelijk kan gebeuren: en kan dit 
gebrand krijt, by gebrek van pijp-aarde, om 
te hoogen wel alleen gebruikt worden, ook 

het Loot-wit, dat eenige nat, en met de Pin¬ 
ceel gebruiken. 

Men kan de Pijd-aarde ook wel gebrui- Gekleurde 
ken om vaardig en met'er haaft allerhande ge- Kryoanen. 
koleurde kryonnen te maken. Men neemd van 
defe pijp-aarde, temperd daar onder fooda- 
nige koleur van verwe, als men wil hebben , 
en foo fterk van koleur als de pijp-aarde lijden 
kan, om te konnen aan malkanderen houden * 
en dewijlze door de drooge verwen kortbrakig 
•worden, daarom doen eenige daar een weinig 

gom- 
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gom-water by , doch foberlijk , en kneden 
dan wel vab in malkanderen, en maken’er pen- 
nekens van , diemen droogt als vooren. De- 
felve Kryonnen zijn feer bequaam om hier en 
daar, het zy in Schetzen , Ordinantiën, en 
Teikeningen , fommige dingen Scilderagtig 
met hare eigene koleuren aan te wijfen, die ee- 
nige dan door gom-water , of planeer-watcr 
balen , waar door de kryonnen vab worden, 
en van hetaffchuuren bevrijd zijn. Andere ma¬ 
ken defe kryon-pennekens met ouden lijm , 
gom, en andere boffen, daarzegantfche Con- 
terfeitzels, feer natuurlijk gekoloreerd , mede 
weten te teikenen, byna ofze gefchilderd wa¬ 
ren. Dan in ’t maken van defe Kryonnen ge¬ 
beurd het dikwils dat defeive feer hard en on¬ 
gebruikelijk uytvallen , en daarom diendmen 
leer fix daar op te zijn, en wel agt te geven, 
dat de lijm of gomme niet te berk-klevende 
is. Wy fouden noch wel eenige andere bof¬ 
fen, daarmen mede teikend, konnen te berde 
brengen, als het Potlood, en diergelijke, dan 
wy agten fulks niet noodig , overmits aan de 
boffe minbgelegen is, en al even eens is waar 
mede datmen teikend, als het maar na de konb- 
regelen gelchied > invoegen dat een goed Tei- 
kenaar, metalderhandedingen, hetzy wat het 
wil, al waar’t (met oorlof) maar koe-drek , 
wat deugdfaams moet konnen voortbrengen : 
en uit die aanmerkinge hebbenwe maar yets 

Aan de ftof-van voomaam^c willen feggen. En gelijk 
fc waar op als’er weinig gelegen is aan de Kryonnen daar 
i?minfteikTdmede datmen teikend, alfoo is’er ook weinig 
«cn!naisSe e onderfcheid in de dingen daar op datmen tei¬ 

kend. 
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kend. Maar om evenwel van elks Wat te feg- ytler in zw 
gen, het is bekend, dat het Teikenen op papier g°o°ed L. 
een algemeene maniere k ; en alhoewel andere 
beltaan perkemenr, tafelatuur, en diergelijke 
te gebruiken, is egter raadfaam by het papier 
te blijven. De foorten daar van zijn verfchei- 
den, en ook zijn de koleuren niet eenerley, en 
konnen daarom in onderfcheiden manieren 
en met gemak gebezigt worden. Het wit vvir papier 
papier heeft in ’t algemeen dat gebruik , dat- ^ geüjmd 
men daar op feer wel, en uytvoerig-net , met is. 
alderhande kryonnen teikenen kan5 het zy dar¬ 
men die door artzeeringen, of met zappen waf- 
fende, komd te behandelen ; gelijkmen mede 
op defelve met waterverwen leer wel en beter 
als op eenig ander ding fchilderen kan; men 
heeft alleen na papier om te lien , dat wit, glad, 
en valt tegen hetdoorflaan is \ maar ’t geen voos 
en van Hollands maakzel is, valt feldcn goed 
om te wallen. Maar vermits de witte papie¬ 
ren voor de hoogfels van het wit kryon geen 
plaats geven , maar datmen alle vlakke dagen 
en lhelle hoogfels , daar op moet uytfpaaren , 
en door den grond en natuur van ’t papier ver- 
toonen, (tenzy in ’t fchilderen met water-ver- 
wen,) worden’er verfcheide gekoleurde papie¬ 
ren in de teiken-oefïening gebruikt, die fom- 
mige afch-grauw, grijs, rosagtig en blauw Gronij.pa, 
zijn , die bedensdaags al foodanig van koleurPa¬ 
gemaakt , te bekomen zijn: en by aldicn ye- 
mand daar niet mede tevreden is, en datmen het 
papier van andere koleuren of gronden wil heb¬ 
ben, kanmen foodanigen tinkture of water-ver- 
we maken, het zy roet uyt de fchoorlteen, met 

G wat 
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fcScntc1’wat inkt daar onder, of eenig ander koleur’tfa- 

vfedPofmoi<kt men gemengd 5 en heilrijken met een fpongie 
idfsbereiden eenige vellen goed en vaft wit papier, en het 
kan* fal droog zijnde, bequaam wefen om met hoog- 

fels en alderhande wijfen op te teikenen. De 
hoogfels hebben hier op een byfonder vermo¬ 
gen , en geven een groot behulp en welftand 
in de Teikenkonft , infonderheid om de din¬ 
gen te doen ronden, wanneermen die verftan- 
delijk , na ’tgene wy op fijn plaatfe daar van 
fullen leggen, komt te hefteden. 

VI. HoOFDSTllk. 

Handelende van de verjeheide manieren 
en handeling diemen in het Tel¬ 

kenen houden moet. 

Demaniere ^Tiet tegenftaande ^at’er feer Weinig gele" 
gen is , en tot de faak foo heel veel niet 

'den.C1U en doet, het zy dat een Teikening geartzeerd, 
gereufeld, gedoefeld, of met de Pengeel ge¬ 
waden , of anders gehandeld is, alze maar in 
haar eigen manier wel gedaan is* dat is, dat 
een Teikening, nevens een vallen omtrek, fij¬ 
ne zagtigheid , vlakheid , en quikagtige kan¬ 
tigheid heeft, volgens de eigenfehappen die 
wy dies aangaande fullen aanmerken; agten wy 

. evenwel niet ondienllig yets van de maniere 
handeling van van handeling te leggen. Het ïsmetdever- 
aislmcdê fcheide handelingen in de Teikenkonft even 
schrijfkonft foo gelegen als met v.eel fraye fchryvers, die 
gelegen. ^ wel 
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Wel yder eenbyfondere hand, en fwier vanlet> 
teren hebben, nochtans alle goed fchrift fchrij- 
ven j foo dat in de Teikenkunde moet gefien 
worden, wat maniere of handeling ons belt 
behaagt, en aldereerft op ’t befte van ons wil 
gedaan zijn > gelijkmen daer in ook de luft een 
weinig moet toegeven, ’t Is evenwel gantfch 
niet ongeraden, dat de Jongelingen in het na* 
teikenen van goede en welgehandelde Teike- 
ningen, defelve manier en handeling van hun 
Principaal volgen > op datze alfoo een begin 
van d’een of d’ander hand mogten bekomen , 
die haar door het veel oeffenen allengskens tot De maniere 

een eige maniere mogte fchikken, om hun .,aldiemenarti:eA 
haar dagen by te blijven. 

Hetzy dan voor eerft als gy artzeert , foo let 
wel dat gy die niet fchrabbelig nog mager 
haald , maar liever wat breed en fmeerig: ook 
moet gy die van boven na beneden halen, dat 
is, van het fijne ofte fcherpenahet breede toe, 
welke voor een meefterlijke manier gehouden 
word, alhoewel veele het tegendeel haar heb¬ 
ben aangewend. Dog fommige eenparige , 
vlakke , of doorgaande fchaduwen , worden 
meeft over al even breed, en gelijk van ftrie- 
men gemaakt. Daar is mede aan het houden 
van de Teiken-pen een byfondere greep Waar 
te nemen, die u foo in defe manier, als in an¬ 
dere handelingen dienftig is te weten: nament* 
lijk, dat gy u van jongs-aan moet gewennen, 
u pennekens , ’t zy kóól of kryon lang te ne¬ 
men , en die in het vatten wat ver voor uyt te 
houden > invoegen dat het agterfte end binnens 
hands, en laag by den grond komt te zijn, en 
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niet ftcyl opwaards alsmen de fchrijfpen in ’t 
fchrijven is gewoon te houden, dat in deTei- 
kenkonft feer kinderachtig Itaat, en ook maar 
van knoeyers alfoo gevolgt word. Een meef- 
teragtig Teikenaar houd iijne pennekens regt 
uyt, en bekomt daardoor ook dat voordeel , 
dat de kryon-pennekens foo ligt niet ftomp 
worden, tot welken einde men die in hetTei- 
kenen moet gewennen om te drayen, en foo 
flijten daar al wederom nieuwe punten aan, 
en men kan die lang Tonder fcherpen gebrui¬ 
ken, daarmen anderlints wel gedurig met het 
mes in de hand diende te zitten om die fijnder 
te maken , dat veel tijd doorbrengt, de han¬ 
den bemorit , en kinderagtig voor een goed 
Teikenaar gedaan is \ ten ware men wilde doen, 
als ons van fommige nette Teikenaars te Parijs 
berigt is, die gewoon zijn, felfs ook in d’A- 
kademien of Teikenfchoolen , eenen Jongen 
neffens hen te hebben, om hare pennekens ge- 
fiadig foo fijn als een naald te maken, dat ye- 
ders gelegentheid niet is , maar ook niet noo- 
dig, alhoewel dat ook in eenig voorval mag 
en moet gefchieden, het zy dan in eenige din¬ 
gen van uytvoerige tronien , handen of voeten, 
enz. dan wy fpreeken hier alleen wat in ’t al¬ 
gemeen voor een vafte gewoonte moet aange¬ 
nomen of vermijd worden. 

Wat nu het Reufelen belangt, ’tfelve is me¬ 
de een feer goede manier, en verfcheeld daar 
in van het artzeeren, dat het digt in malkan-* 
deren , Tonder trek of ftryemen, t’ faamen ge- 
lchommeld word. Wanneermen een Teike- 
ning met defe maniere begind uyt te fchadu- 

wen j 
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wen , moetmen die flauw , vlak en eenparig 
aanreufelen , en inelkens tegen de kanten van 
den vlakken dag aanfetten, invoegen uweTei- 
kening daar begind uyt te fien, als ofze door 
de Pengeel met eenerley koleur gewaflen en 
aangeleid waar > dan Ichaduwtmen die in de 
donkerfte en fterkfte fchaduwen wat verder uyt, 
als op fijn plaats fal geleerd worden. Maar de- 
wyl.datde Teikeningen door defe maniere al¬ 
leen, niet veel gracie noch meelleragtigheid 
bekomen, maar gemeenlijk plat en mager liaan, 
moetmen die hier en daar met lugtige artzee- 
ringen over gaan j ook eenige fchaduwen die 
wat te hard tegen den dag aanllooten , daar 
door verfagten, die dan kantig en tegelijk fagt 
fullen vertoonen te zijn. Daar na falmen de 
nepen, toetzen en duwkens, die een Teike¬ 
ning groot leven geven, quikagtig en ongcagt 
daar fien in te fetten, en fijn Teikening voorts 
opmaken. En men fal bevinden dat het art- 
zeeren een groot behulp en aardigheid in dele 
handeling geeft invoegen gy door het veel 
doen van reutelen enartzeeren door elkanderen, 
een aangenaame en meellerlijke maniere fult be¬ 
komen > gelijk dan ook fommige alderhande 
handelingen te gelijk in een Teikening weten 
in te voeren, en egter een goede wellland heb¬ 
ben , om datze yder maar op fijn regte plaats 
daarze dienll doen, hebben te pas gebragt. 

De derde maniere van handeling noemtmen 
Doefelen 5 en defe gefchied door wat boom-wol 
of kattoen in een i'chagt geileken, op de wijfe 
vaneen Homp of verlieten Penqeelken j en hier 
mede worden de fchaduwen , diemen geart- 
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zeerd, of liever diemen gereufeld heeft, fach- 
jens in malkanderen gedoeield, gedommeld en 
verdreven > tot welke maniere het reufelen de 
voorbereiding is> en kan ’tfelveook door mid¬ 
del van een Itomp afgefneden Pengeel gedaan 
worden. Dan overmits defe manier vryefijmel- 
agtig, en gantfeh niet meelteragtig is, maar 
veel eer het werk van Silverfmits , Steenhou¬ 
wers , en Leer-jongens gelijk word , willen 
wy daar niets van leggen, als het gene ons 
daar in mishaagt, en in de regte Teikenkunde 
hatelijk is. Het is leker datmen door de ge¬ 
woonte van Doefelcn , in een ftijve en lleen- 
agtige manier fal vervallen , want alle de par- 
tyen van de fnelle fchaduwen , en vlakheid 
der dagen, worden meelt altijd verbroken, en 
daar komt een geheele vooligheid in ’twerk , 
die alles verderft. Derhalven heeft niemand zig 
hier ver in te laten, of hem geheel aan te ge¬ 
wennen, ten zy dan by voorval van eenige cu- 
rieufe dingen, of datmen het met foo grooten 
voorligtigheid konde doen , datmen van de 
voorzeide gebreeken geen hinder leed ge¬ 
lijk wy dan ook wel foodanige volgens die ma¬ 
nier gehandeld gelien hebben, die vry goed 
waren. Indien gy eenige aangename fagtig- 
heid, of fmelting in uwe dingen brengen wild, 
gewend u dat met de pink in het teikenen te 
doen, niet fmoddelig, maar hier en daar, daar 
het den nood fal vereilfchen, met een lugtige 
veeg , wel toeliende dat het den quikagtigen 
fiart, en’t leven uyt uwe Teikening niet weg 
neemd, Groote Meefters hebben in het tei- 
jkenen meelt die gewoonte gehad, datze maar 
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eenerley ding , of teiken-flof, van kryon of 
pen in de hand hadden, daarze hare Teikenin- 
gen mede volvoerden 3 en maakten voorts gants 
geen werk van met kattoent jens en voddekens te 
zitten morflen. Veele goede Schilders gebrui¬ 
ken in ’tfehilderen menigmaal den duim of de 
pink, om fommige ftreeken, die te hard Hoo¬ 
ien, wat te doen fmeltenj het Haat knaphan¬ 
dig , en doet dikwils meer nut, dan met die 
door de Penceel lang te beknoeyen. Wanneer- 
men Conterkitzels teikend , en wel infonder- Middel om 

heid op de grond-papieren, ismen gewoon de wat u 

kanten van de hoogfels wat te verdrijven 3 hier doenfmci 

toe kanmen , in plaats van doekjens, ofwolten< 
in fchagten geileken , een ftukje van 't felve 
grond-papier nemen, en rollen dat wel nauw 
in-een, invoegen dat het onder digt en vaH , 
dog fcherp, op de wijfe van een peperhuisken 
toe loopt: en hier mede kanmen gevoeglijk 
eenige foete verfmeltinge maken van de kan¬ 
ten die te hard mogten Hooten : doch men 
moet hem op al defe behulp-middelen niet 
verlaten, maar poogen door een regte hande- 
linge, (buiten alle omwegen die de kunft niet 
eigen zijn) alle noodige deugden daar in te 
brengen. 

Maar wy hebben flraks ook noch van eenWaffcn' 
fonderlinge fraye en nutte maniere van teikenen 
gerept, diemen Wajfen noemd 3 die door de 
Penceel met eenige zappen of inkten gedaan , 
in feer veel manieren, en verfcheide voorvallen 
geoeffend word. Zy is eerftelijk bequaam, om 
door haar eigen en enkel gebruik, op allerhan¬ 
de papier of parkement, een gantfche Teike- 
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ning net en uitvoerig te maken. Ten anderen 
diencize om in een Teikening, die met de pen 
of ander beflendig kryon lugtig omgetrokken, 
of flegts aangeweeien is, de voornaamlte en wa¬ 
re fchaduwen vlak aan te leggen, en dan daar 
over met rood offwart krijt, ge-olijde kooi , 
of met de fchryf-pen, heen te teikenen, dat feer 
fray en lugtig ftaat, foo wanneer het teikenag- 
tig en vlak gehouden word. In het gebruiken 
van defe zappen , het zy dan datmen Indigo , 

De fcbaduwe Ooji-Indifche inkt, Roet, Schrijf-inkt, Rood krijt- 

voitrincee-verw-> ofte yets anders bezigt, moetmen wel 
Jen aan te leg- agt geven, datmen die altijd dun en flauw- 
§en' neemt, om niet onverhoeds in bruynigheid of 

hardigheid te vervallen , want dan ismen flraks 
het fpoor bijfter: men moet de fchaduwen , 
die ontwijffelijk ware fchaduwen zijn , vlak 
en kantigjens, en met een vol Pengeel aanleg¬ 
gen , (onder die aan de zijden van den dag te 
verdrijven , of flauwer te maken, ten zy met 
een tweede ftreek, de Pengeel een weinig vogt 
makende of omkeerende , dat met een ander 
Pengeel doen, dat flegts vogt van water is, en 
foo weinig uwe fchaduwe breeken , dat het 
niet fienelijk word, op dat de grQotheid van u 
partyen in haar geheel behouden word in 
welk doen gy doorgaans fult bevinden , dat, 
foo gy daar niet tijdelijk affcheid , maar lang 

temfjde^ais" fimeld en u fchaduwen verdrijft , u gantfche 
a? peft. Teikening daar door voos en bedorven fal wor¬ 

den * want als de parryen van ’t ligt, of van de 
fchaduwen onfeker van bepalinge zijn, is de 
grootsheid en dc lichamelijke valtigheid in een 
Teikening verloren , en zy kan’er,, fonderde 

partyeu 
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partyen wel te bewaren, niet in bekomen wor¬ 
den * infonderheid moet dit in flag-fchaduwen 
waargenomen worden, fy zijn dan fterk of 
flaauw. Verder Talmen daar het donkerder moet 
wefen, en daar fchaduwen of donkerheden, en 
diepfels in fchaduwen vallen, ’tfelve wederom 
daar in aanleggen en wel agt geven, datmen 
den inkt of tinkture daarmen dit mede verrigt, 
maar een weinig fterker neemd , ofte in fom- 
mige plaatfen maar van de felve kragt daar gy 
’teerile mede aangeleid hebt, overmits dat eer-s.n<*i en kan¬ 

tte aanlegfel droog zijnde, het tweede genoeg Aanbevolen? 
af (leken fal, ten zy eenige fnelle en (lerke diep¬ 
fels , of algemeene donkerheden, voorgronden, 
enz. Deze karimen alleen in ’t aanleggen daar 
na fchikken, ofte andere op ’t laatte daar kan¬ 
tig in zetten, allefints niet te veel verfchillig 
van malkanderen* ten opligt van koleur, want 
anderfints raaktmen dadelijk in hardigheid. 
De half-fchaduwen en twijffelagtige dingen , 
moetmen foo flauw aanleggen als doenlijk is, 
doch heeft dat de meefte opmerking noodig 
alsrnen op wit papier teikend : maar op de Een nuttig 

grond-papieren , daaar u het-hoögfel te bate dattaan^4 
komt, kunt gy veelmaal het koleur van het pa- nemend 
pier voor half-fchaduwen , en wat nog min¬ 
der donkerheid heeft , doen dienen. Hierom 
moetmen feer voorfigtig z,ijn, om op de grond- 
papieren de twijffelagtige donkerheden aan te 
tatten, ten zy datmen weinig of geen hoogfels 
maken wil, en is de manier van defe, mee die 
op het wit papier, byna gelijk. Indien gy de 
hoogfels te naby aan de twijffelagtige fchadu¬ 
wen ? ofte ook aan de ware fchaduwen brengt* 
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is u gantfche Teikening bedorven, engy kunt- 
ze in der eeuwigheid niet meeteragtig noch 
fchilderagtig goed maken. Ja men kan dooi¬ 
de hooglels wel te plaatfen, de natuurlijke 
grond van ’t papier voor eenige half-fchadu- 

m^Teenwen cn twijffelagtige dingen doen dienen, 
cndefeive en voornamentlijk moetenze voor het vlakke 
grondt vertrekken , en foo fai u Teikening fagr en 
dikwiisom-eenparig zijn. Soo moetmen mede in ’t waf- 
opciL fen wel in agt nemen, datmen niet te dikwijls 

met de Penceel over een en de felve fchaduwe 
gaat, maar gillen ten eerten, foo veel moge¬ 
lijk is , hoe donker die wefen moeten; want 
door het dikwils over-fchommelen , fal uwe 
Teikening gruifig en voos worden, en daar e- 
ven eens beginnen uyt te fieny°of het Silver- 
fmits of jongens werk waar , die in ’t gemeen, 
(de vertandige egter niét te köft gefproken,) 
hare fchaduwen plegen dikwils ’t overloopen, 
en te verdrijven , en die foö fagt te maken , 
datze t’eenemaal onfekér van bepalinge , en 
voos bleven taan: gelijk daarom dan ook eer¬ 
tijds van een goed! Schilder gezeid wierd, dat 
de Glas-fch rij vers het herte niet en hadden, 
een vlakke en fnelle fchaduwe te maken , ofte 
alze die gemaakt hadden , niet en konden ruf¬ 
ten, voor datze die mét verdrijven en zagt ma¬ 
ken bedorven hadden. 

VIL Hoofd- 
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VII. Hoofdstuk. 
■ c < rr f 9 f' r '•'/, ! 7 »* ■ • 

Handelende vande Tartyen en Generaal- 
hoedanig die in de 

Teikenkonjl moeten verftaan en 
waargenomen worden. 

, r* I v • # * '>0*t ' Eer dat wy verder van het Vlak en kantig Tei- Het Generaal 

kenen Tullen fpreeken, is’et noodig iets te alie^oor-” 

feggen , aangaande het Generaal en wat Par- ™r^"*lttc 
tyen zyn en diergelijke, welke kennis de Jonr.nemen”*St 
gelingen, als iets van ’t voornaamfte der Tei- 
kenkunde , grondig diend ingeprent : want 
door dit wel te verftaan, Tal een groot ligt in 
haar verftand opgaan, en fy Tullen met een veel 
bequamer en veerdiger oordeel, alles wat hun 
in de Teikenkonft voorkomtkonnen onder- 
fcheiden en bevatten. 

Men moet haar dan voor eer ft doen begrij¬ 
pen, dat alle lichamen, het zy dan Menfchen 
beelden, Dieren, Boomen, enz. in haar ge¬ 
heel zijn (amen geTet uyt eenige deelen of par- 
tyen, die door haar geTchikteaan-een-knooping 
dieze met malkander , en tot beveiliging van 
haar figuur hebben, een generaale klomp of 
lichaam uytmaken > en in ’tbefchouwen of by 
’t geheel, of by haar deel, van ons gekend en 
onderfcheiden worden. Alsmen dan yets na-Hoe eerfthci 

teikenen fal, hetzy na Teikening, rond Boet- Gei?eiaal wel 
feerzel, of Natuurlijk Leven, ofte Schilderye,tc° ™clcn* 

ftaat voornamentlijk te letten, datmen het Ge¬ 
neraal van de Vorm, die uyt de faam-gevoegdc 

partyen 
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partyen onftaat, in fijn Principaal wel in agt 
neme: dat is, men moet in ’t befchouwen van 
alle voorwerpen of lichaamen, diemen door de 
Teikenkupft op het juifte niet wil pa-bootfen, 
nauwkeurig aanmerken , wat dit of dat voor 
een gedaante in fijn generale klomp gelijkt * 

Parrjrnfon °^ze rondagtig 9 of langwerpig , drie of vier¬ 
en onderfchei kant , fcheef ofte fchuins ^ of van een andere 
den moet. genera]e gedaante is : en dit falmen alderbeft 

met een half toegenepen of fchemerende oog 
konnen onderfcheiden, {onder agt te geven op 
eenige byfondere partyen of deelen die aan dat 
lichaam fouden mogen wefen j gelijk ons dat 
in het befchouwen , door het fchemer-oogen 
eenigfints ten goeden, belet word. Men moet 
in defen felfs niet eens willen denken wat foo- 
danige generale klompen of partyen, die wy 
moeten navolgen, in haar felven zijn , te we¬ 
ten, of het een menfch, of een dier, of hoofd, 
of arm of been is, want dat veroorfaakt dik¬ 
maal dat wy tot die dingen yets uyt onfen geert 
daar by doen, fonder dat wy fulks foodanig in 
ons Principaal befchouwen , en dat gefchied 
om dat ons door d’algemeene kennis die wy 
van de voorwerpen hebben, altijd eenige ken¬ 
nelijke figuur of denkbeeld , in de gedagten 
fpeeld. Hierom moet gy dan voor-eerft al¬ 
leen letten op de generale klomp, en door 
wat omtrek gy die in uwe Teikening moogt 
bepalen , fonder u ergens aan te vergapen ; 
totter tijd dat gy nader opmerking ontrent de 
uytvoerige grootc en kleine partyen gaat oef- 
fenen. En ftaat wel te noteeren, dat, wan- 
neermen in ’t eerfte te veel agt geeft op de 

klcinig- 
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kleinigheden en mindere partijkens, datmen 
dan belet word het Generaal wel te fien. Daaf 

, .... , ~ , Sonder*t Ge- 
IS niets dat gelijken kan te weien , het gene llcraai wei in 

dat het is, of dat het zijn moet, fonder d’om-astte nemen 
trek van lijn generale klomp 3 want dat be-re gelijkenis 

fluit de partyen uyt welk het Generaal beflaat5^aaktw0£* 
binnen den boord van fijn omtrek 3 even als 
een vierkanten blok, fijn ftoffe, fijn grootte , 
fijn fwaarte , fijn koleur en figuur binnen den 
omtrek van fijn gelijk-zijdige hoeken en 
kanten bepaald. En overmits defe nutte op- 
merkinge by veelen niet bekend is, en by an¬ 
dere niet word waargenomen, moeten wy even¬ 
wel dies-aangaande noch wat fpekulatie in de 
grabbel werpen, op datwe de leergierige mog- 
tcn doen fien, dat de gelijkenis van allerhande 
lichaamen, fonder de voorgemelde dingen wel 
in agt te nemen, niet gelukkig kan getroffen 
worden: welke waarheid wy meenen dat uyt de waarheid 
volgende redenen genoegfaam fal beveiligt wor- voorgaande 

den. Tot een voorbeeld , foo laat een men-,t^£insbever- 
Ichen hoofd volkomen opgemaakt zijn , den ë 
omtrek die het heeft, is de generale bepaling 
van de gantfche klomp 3 deoogen, neus, en 
de wangeny enz. zijn kleine partyen, behoo- 
rende tot het generaal van dat hoofd of tronie: 
nu is de vrage, waar door het kenbaarfte fal 
zijn , of door de partyen byfonder, ofte door 
alle de partyen inden omtrek op fijn plaats be¬ 
grepen en opgefloten, van welk den omtrek 
de generale maffe of geheele lichaam vertoond? 
Waarlijk wy fien d’antwoord daar van feer ge¬ 
reed , in de hillorie welke van spelles verhaald 
word, en komt onfes agtens tot het gene wy 

feggen 



IIO Inleyding 

feggen willen, wonder welterfnè. Dien ver¬ 
maarden Schilder, ftaande voor de Koning 
Alexander, en hem willende feker man bekend 
maken van welk hy in een §ierlijk kleed uyt 
’s Konings naam te gaft genoodigt was , ( het 
geen nochtans maar uyt fpotternie van dien 
valfchaard was gefchied ) nam een kóól uyt de 
haardftede, en fchetfte alleen den generalen 
omtrek (diehy als een opmerkend Meefter, 
van de gedaante des Mans in fijn memorie had- 
de behouden,) foo juiftvormig op de muur, 
dat Alex ander , die de gedaante des mans te 
vooren kende, aanftonds begreep wien Apel- 

les defe pots gefpeeld had. Wilmen noch na¬ 
proef op het der bewijs ? foo neemd by voorbeeld , dat’er 
voorgaande twee tronien geteikend zijn, met eenig kryon 
cer u ' datmen uytwiflen kan, en onderfteld datze mal- 

kanderen op het alderuyterfte gelijk zijn j vaagt 
den omtrek van het Generaal der eene tronie, 
fchoon uyt, alfoo dat’er niets over blijft als de 
mindere partyen, dat zijn d’oogen, neus, mond, 
enz. gy fult alsdan vernemen dat de gedaante 
van die tronie vry veranderd is. Set dit noch 
al nader op de proef, en maakt om die overge¬ 
bleven partyen wederom eenen anderen om¬ 
trek, die in vorm en gedaante merkelijk ver- 
fchild van de eerlte, fonder eenige andere par¬ 
tyen aan te raken, en gy fult terfiond eenge- 
heel ander wefen in uwe tronie gewaar wor¬ 
den -y invoegen het onfeilbaar en feker is , dat 
de partyen niet eer haar eigen gedaante volko- 
mentlijk vertoonen, dan wanneerze met haar 
Generaal vereenigt zijn. En uyt defe aanmer¬ 
king konnen wy ook dc reden verftaan, waar¬ 

om 
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om men dikwils zijnen bekenden vriend niet 
en kan bekennen, wanneermen flegts een ge* 
deelte, en niet het gantfche hoofd of tronie 5 
door een vierkante kijktralie of rond gat komt 
te befchouwen: gelijk wy om fulks nader te 
verklaren, noch veel exempelen fouden kon- 
nen bybrengen. Doch men (iet uyt. het ge- 
zeide genoegfaam volgen , datmen in het na- 
teikenen alleen op de generaalheden en fchik- 
kinge der partyen moet letten , wilmen door 
de navolging alderhande lichamen afmalen en 
doen gelijken. Het is bekend dat de Teike- 
ning van den arm anders als die van ’t been, 
en die van de hand in haar generaal is , en dat 
voorts het hoofd, de fchouders, borft, rug, 
en dyen, haar eigen partyen en generaal heb¬ 
ben daarze uyt beftaan j en dat die in ’tgeheel 
en in’t deel noch foo veel verfchillende zijn, 
als’er onderfcheide beelden gevonden worden > 

om waar vaneen voorbeeld by te brengen, wy 
fulks genoegfaam aan de oneindig verfchillige 
tronien fien. Maar waar door falmen doch dat 
onderfcheid weten waar te nemen, op datmen 
het volkomentlijk door de Teikenkonft volge? 
anders als door de waarneming van die felve 
dingen > want den eenen menfche fijn arm is 
foo wel een arm als den anderen, en den eenen 
fijn borft en rug is al’tfelve van eenes anders , 
en dus fouden de beeldniflen der menfchen alle 
foo gelijk zijn, ofze in eenen vorm gegoten 
waren, en men foude den eenen uyt den ande¬ 
ren niet konnen onderfcheid en. Want men be¬ 
hoorde te weten, dat de gelijkenis vanyemand, 
niet alleen in de tronie, maar ook in ’tgene- 



Nader waar¬ 

neming om¬ 
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raai van de andere deelen, en ook in ’t geheel 
gelegen is, alswe terftond met een gelijkenis 
lullen betoonen. Ja \vy agten darmen malkan- 
deren foo wel aan de naakte billen , of aan de 
andere leden fou kennen, by aldien wy op fo- 
danigen wijfe onder malkander verkeerden, als 
wy aan het aangezigt gewoon zijn te doen. 

Vorder moet het generaal ook noch onder* 
fcheidelijk worden aangemerkt, te weten, in 
een generaalheid der groote deelen , die noch 
mindere deelen onder haar hebben * als by voor¬ 
beeld eenen generalen arm, been, dye, voet, 
ofte hoofd, welke, ten opzigt van ’t geheele 
lichaam , maar party en zijn van haar geheel > 
maar ten opzigt van haar felfs, moet haar ook 
een generaalheid toegefchreven worden, de- 
wijlze foo wel als het gantfche lichaam eenige 
onderdanige partyen hebben, gelijk dan den 
arm fijn fpieren en bogt van d’elboog en dier¬ 
gelijke heeft, die met partijkeus onderfchei- 
den worden. De hand heeft fijn vingeren , 
de vingeren wederom haar leden, knokkels en 
nagelen, enz. als bekend is, dat met de an¬ 
dere groote gedeelten ook foo gefield is. 

Gelijk nu de kennelijke gelijkenifle meefi 
woond in de generaalheid der voorname dee¬ 
len , als wy tot hier hebben getoond , alfoo 
fchuild defelve ook in het generaal van het ge¬ 
heele lichaam , en dat konnen wy eenigfints 
hier door bewefen fien : Laat by voorbeeld 
een onfer vrienden of goede bekende , (wiens 
gedaante ons foo wel bekend is, dat wy hem 
onder duifenden konnen onderscheiden ,) een 
tamelijke verheid van ons afftaan, invoegen 

wy 
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Wy hem niet konnen bekennen aan eenige Idee- 
ne deelen, het zy aan fijn bruine of blauwe oo- 
gen , groote of kleine neus, of bleek of rood 
koleur fijner tronie, of eenig ander kennelijk 
teiken , dat aan defelve mogt wefen , waar 
aan wy hem van na-by gewoonlijk zijn te ken¬ 
nen 5 wy feggen, dat het veelmalen gebeurd, 
dat foodanigen menfch in een verre diftantic 
van ons gekend word : ja laat het foo donker 
in den avond wefen , dat’ er niet meer ligt is 
als om een man van een paard te onderichei- 
den , en den eenen of den anderen van u be¬ 
kenden u ontmoetende, ’t fal dikwils gebeuren 
dat gy hem al van verre begind te kennen, niet 
tegenftaande de diftantie , en de duifternis u 
verhinderd hem aan fijne tronie , of koleur van 
kleedinge , ofte eenig ander ding , te konnen 
bekennen. Vraagje nu waar door fulks ge-De 
fchied ? wy antwoorden kortelijk , dat het ge- nis der 

fchied door het fien van ’t geheel, dat zig dan p°°7sCin*K 
als een generale klomp, te famen onder een fe- Geneiaai 
kere omtrek aan ’toog opdoet. Want om dat geIeseö* 
de formen van alle de party en in haar omtrek 
beflooten, door de menigvuldige fieninge des- 
fclven beelds, ons in ’t geheugen bekend (laan, 
werd door de herfieninge, (foo ras het door 
de oögen tot de finnen en de fpeuren der me¬ 
morie is overgebragt) de ziel, by wijfe Van 
reflexie, daar kennis van gedajin, en doet Ons 
oordeelen , dienmenfche te wefen, diezevoor 
foo eenen kend, en meermalen ondérfcheiden 
heeft. Gelijk dat dagelijks van ons ondervon¬ 
den word , immers van die , welke neffens ons 
daar op agt gegeven hebben. Maar by aldieri 

H ons 



Pag en 
ichaduwe, 
dat is , don¬ 
ker cn ligt , 
uoodfake- 
lijk in agt 
te nemen, 
en van 
groot ver¬ 
nielen. 

114 Inleyding 

ons yemand beflond te vragen , of het geene 
wy hier gefield hebben , ook niet wel teilen 
kan? wy feggenja* en dat meeil door gebrek 
van eenige hoedanigheden die’er fomtijds niet 
volkomen zijn > als b.y voorbeeld , dat het te 
grooten dillantie mogte van ons af weten, ofte 
te grooten donkerheid T ofte door defwakheid 
van ons geheugen, dat het de gedaante verge¬ 
ten hadde , en diergelijke: ook moetmen we¬ 
ten dat’ er geene regelen zijn, ofze hebben haare 
uytvlugten. 

Nu moetenwe fpreeken van de kragt van 
donker en ligt, of Dag cn Schaduwe, enz. O- 
vermits daar felts niet in de natuur fonder de 
felve kan onderfcheiden, veel min door de Tei- 
kenkonfl uitgebeeld worden > gemerkt, dag en 
fchaduwe alles fijn wefen geeft. Ook is ligt 
te verflaan dat de fchaduwen en de dagen de 
natuurlijke rondigheid in de Teiken-en Schil¬ 
der-konfl te weeg brengen 5 want een ^irkel 
ofte ronde vlakte van eenerley koleur , kan nim¬ 
mer eenen ronden bol of kloot vertoonen , foo 
wanneer hy niet behoorlijk is gefchaduwt en 
gedaagt. ’t Is w7el waar dat den omtrek het 
generaal van de kloot eenigfints aanwijlt, maar 
aldernatuurlijkfl dat van een plat-rondig lic¬ 
haam 3 dan het is alfoo onmogelijk dat fy een 
lichaam yertoonen fou , dat aan allen zijden 
rond en verheven is, als twee gelijk-opgaande 
linien het lighaam van een ronde kolom ver¬ 
beelden konnen. Waaruyt dan in ’t vporby- 
gaan diend genoteerd, dat, fouden de dingen 
m de Teikenkonfl wel ronden , men feer ver- 
flandelijk op de fchaduwen , dagen , hoogfels 

en 
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en reflexien letten moet 5 doch gelijk dit voor 
feker een byfondere verhandeling vereift , Tul¬ 
len wy dit hier overltappen. Alleen diend 
noch aangemerkt , (dewijl we thans van het Ge¬ 
neraal hebben gefproken) dat’ er in de fchadu- 
wen en dagen ook een generaalheid waar te ne¬ 
men Haat, en wel voornamentlijk in groo- 
te vlakke fchaduwen , waar in veeltijds eeni- 
ge van minder en meerder donkerheid fchuy- 
len, infonderheid alsmen die van naby beliet: 
maar ver af-ftaande , foo veranderen die in een 
generale malle of vlakke fchaduwe , op welke 
Taak men in het teikenen en waarnemen der 
befchaduwde partyen, leer voorligtig diend te 
letten, op datmen die niet bederft: want door 
eenige kleinigheden van fchaduwen of diepfels 
daar te llerk in te fetten, kan ’t ligt gebeuren. 
En het Haat ook even loo met de dagen. En 
alsmen zig hier in te onvoorligtig draagt, kan 
’er noit eenparigheid noch vlakheid in een Tei- 
kening behouden worden, alswe in *t volgen¬ 
de Hoofdftuk noch wat nader hopen aan te 
wijfen. 

VIII. Hoofdstuk. 

Handelende van het Vlak , Kantig en fkel 
Teikenen > als mede van de Hoog- 

fels en Reflexien. 

De ondervindinge fchijnd ons te leeren, dat ^ cnTcJ_ 
de jonge Teikenaars in ’t begin van hare kenen va» 

H 4 oeffe- 
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mTtdeLe-r oe^en*n§> meeft altijd een afkeer van de kafiH 
ïTngmccftCtc- tigheid en vlakheid hebben, en fchijnen aan 
gcade borft. <je andere zijde meer kiftte hebben, ja van na¬ 

turen genegen te zijn , tot een zagte en voofe 
dommeligheid: daar-en-boven zijnze meeft al¬ 
le feer gereed, om de vlakke partyen die fy in 
baar Principaal vinden , doorgans met kleine 
ligtjens,of verbroke fchaduwtjenste bederven* 
even ofze van inbeeldinge4waren , haare dingen 
daar door groote deugd en welftand toe te bren¬ 
gen * doch defe toonen datzede ware en Schil- 
deragtige Teikenkunde, noch met een flinkze 
kennis behandelen, en uy t de ichaduwagtige ne¬ 
vel defer onwetenheid, tot het ware ligt moe¬ 
ten gebragt worden. Andere die hen wat meer 
laten voorftaan , meenen datze door een kanti¬ 
ge vlakheid in een meer dan fteenagtige har¬ 
digheid fullen vervallen, en dat ook haare din¬ 
gen eensdeels mager en onvolkomen fouden 
fchijnen* andere nebben wederom een andere 
fwarigheid in ’thbofd. En niet tegenftaande fy 
defelve vlakheid die fy in haar Principaal fien , 
genoodfaakt worden te prijfen , vermits haar 
goede welftand en werkdaad , laten fy fulks, 
uyt de gemelde vreefe liever na , dan d’uyt- 
vorfling der ware manier, in weerzin van hun 
dwalende drift, verftandclijk te behertigen : 
even als ofze uyt fchroom van in ’tleeren 
gaan, fomtijds eens te vallen, altijd op handen 
en voeten langs de grond wilden kruipen. En 
alhoewel waar is, dat fommige door ft aanne¬ 
men van de gemelde kantige maniere, dikwils 
gebrek van ftijvigheid en hardigheid hebben, 
ioo magmen daarom evenwel geene quade of 

verkeer* 
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verkeerden weg in gaan , maar geduldig die 
ftruikelingen overkappen , en poogen door ’t 
veel oeffenen van de fekerhe maniere, op den 
regten weg te komen, alwaar ’took datze ons 
in ’t begin wat tegen kond. Die met eenig 
voornemen de Teikenkunde begind te oeffe¬ 
nen, is immersfoo wijs wel, dat hy weet dat-™c0r“ 
men de Teikeningen diemen maakt om te lee- <ie fekeifte 

ren, niet en maakt om verkogt te worden, en fchooSnze ’ 
dat’er derhalven weinig aan gelegen is, ofze dus 
of foo gehandeld zijn , als’er maar tot bevor-t,en 
dering van de kudie, de pooging van een wa¬ 
re en meekerlijke handeling in gefien kan wor¬ 
den, en gy by u felven van herten gefind zijt, 
die verder op te volgen. Want even eens als 
wy de trappen, langs welkwe tot een heerlijk 
Paleis opklimmen, gering agten , en betrap- 
peld van onfe kijkerige voeten, achter vugge 
laten, foo zijn de leer-trappen van jonge Tei- 
kenaars maar als ladders of wandel wegen, langs 
welk ze moeten gaan , om eenen volkomen 
Teikenaar en Schilder te worden. Men fou 
met een woord d'algemeene deugd van een 
Teikening konnen feggen hier in te bekaan , 
datze verkandig van helling, en eel en vak van 
omtrek is 5 en datze kantig en vlak, nochtans 
fagt, en door een goede handeling eenparig 
en zedig is uytgevoerd. Maar laat ons wat na¬ 
der van de faak fpreken, en toonen wat Vlak, 
kantig en fnel teikenen zy. 

Het vlak en kantig of fnel teikenen , bekaat wat vi.k 

voornamentlijk daar in, datmen fijn fchadu- Teikenen 

wen eenparig vlak, het zy door artzeeren, reu- *y- 
ftien of waken, aanleid > alfoo , dat de kanten 
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rontom hare bepalinge van afteikening tegen 
het ligt behouden, invoegen men klaarlijk fien 
kan, wat figuur of gedaante foodanigen fcha- 
duwe in ’t generaal heeft: en niet dat hare zij¬ 
den verdwijnen in een dommelige rook of on¬ 
bepaalde voofigheid , daar van de kantigheid 
haarder form niet kan gefien worden. Ook be- 
flaat de vlakheid daarin, datdegrootefchadu- 
wen, en daar veel en verfcheide fchaduwen by 
malkander komen, zig eenparig by malkander 

ar houden, fonder in ’t oog te fpartelen , enz. 
En op datmen dit in fijn Teikening mogt be¬ 
komen , moetmen voor eerft daar op letten, 
datmen de fchaduwen in ’c begin niet te hard 
maakt: ten anderen, datmen de eene fchadu- 
we niet te fterk of te donker , nochte te feer 
gevefeld of gefirteld op d’ andere fet \ maar dat 
die t’eikens fnel befneden, en evenwel weijnig 
verfchillende van koleur of tint is 5 en dus fult 
gy te gelijk een gave kantigheid , en een aan- fename quikagtige welftand hebben. Hier-en- 

oven fal ü defe maniere een effene weg banen 
tot de vlakkigheid, en ’t wel waarnemen van 
fchoone dagen , en eenparige groote fchadu¬ 
wen } en defe werden door de kantigheid meelt 
verkregen, wanneer datmen generale donker¬ 
hedenen ligten maakt , fonder die door eeni- 
ge andere dingen die daar inkomen, te beder¬ 
ven , of hun generaal te altereeren : gelijk by 
voorbeeld, men wil een beeld onder of boven, 
half of een groot gedeelte , in een algemeene 
lchaduwe brengen , de reft van een ordinair of 
extraordinair ligt befchijnen laten > wy feggen, 
dat, fel de vlakheid hier behouden worden , 
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die fchaduwe een evenredige donkerheid, ten 
opfigt van het verligte deel, en ten opfigt van 
de oorfake des felfs moet hebben: van gelijke 
ook haar form'en grootte, op datmen befchei- 
dentlijk ziet waarze begind en waarze eindigt. 
Voorts moeten de Diepfels, of andere kleine 
fchaduwtjens, nepen, ploijen, of wat het zy, 
daar foo verftandig werden in gemaakt, dat 
daar door de vlakte van die geheele donker¬ 
heid, in ’t algemeen aangemerkt, niet en werd 
te kort gedaan, of fijn magt verheft, maar dat 
hem alles, als een eenige fchaduwe, ftilen ze¬ 
dig , fonder eenige fparteling of hardigheid , 
komt te houden. Welke waarneminge ook in 
de daagen plaats heeft, op datmen door hoog- 
fels en flikkeringen de vlakheid des ligts niet 
bederve , maar d’ eenparigheid behoude. En 
alhoewel wy meeft van naturen genegen zijn 
het tegendeel na te loopen , indien wy niet 
door goed onderwijs, en fchoone voorbedden 
van verftandige Meefters worden te rugge ge¬ 
dreven » foo is evenwel waargtig ,■ dat door 
de gezeide maniere meer welftand bekomen 
word, als wy gelooven dat veele noch niet en 
weten; dan de minfte fijn regt wijs. En al zijn 
defe dingen van het ligtfte der geheele Tei- 
kenkunde , foo is’ et evenwel, om onfe verbas¬ 
terde poopingen, het fwaarfte, ten opfigt van 
de doening of behandeling , dat in defelve te 
leeren is. In het kantig , en in het zagt en 
dommelig teikenen, heeftmen in den beginne 
twee klippen tc vermijden, daar meenige zig 
leelijk aan ftooten; dan vand’ eenekomtmen met 
neerftige opmerking eer af, dan wel van d’an- 

H 4 dere> 
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dere> door het al te zagten wolagtig telkenen, 
vervaltmen meed altijd 111 een kinderagtig voo- 
figheid , en door het kantig en fnel teikenen 
fomtijds in (lijvigheid : maar dewijl het prij- 
felijk is van twee quaden het bede te verkie- 
fen , fal het beter wefen vlak en kantig te tei¬ 
kenen ; lchoon dat al wat na de dijve kant hel¬ 
de , dan datmen om iagt en mals te teikenen , 
van de regte weg fou afdwalen, en in een voofe 
maniere vervallen. De misdandige hardigheid 
kan door ’t aangewefen middel en goede toe- 
verfigt allengskens befnoeid en ’t eenemaal over¬ 
wonnen worden 5 d’ andere manier loopt heel 
ten verderve, en moet van ’t hoofd tot de voe¬ 
ten genefen en herdeld worden, 

dik wils. Men moet in het teikenen , het zy datmen 
kenen tev«- ’t doet met eenig kryon, of datmen die met de 
myden, Pinqeel komt te waden, vermijden datmen niet 

tedikwils over eene plaats heen gaat, vermits 
de quikagtige kantigheid daar door ligt verloe¬ 
ren word. En by aldien u die manier in ’t be¬ 
gin wat tegen (laat, over wind die onlufl by u 
(elven, en wy verfekeren u , dat gy in korten 
tijd fult bevinden op den regten weg te zijn, 
en metlud en neerdigheiddaaropgeeren voort-» 
gaan. Ja wy fouden u derven toefeggen, dat 
de voorgedelde manier u namaals felfs in het 
Schilderen foogroo.ten ligt, behulp en gemak¬ 
lijken middel fal wefen, datje meer meederlijk 
werk in eenen , dan in drie dagen met onge¬ 
duldig wroeten fult afdoen. 

onderhield In het wel waarnemen van de gemelde vlak* 
ïn de ichadu- icc fchaduwen, moetmen ook noch noteeren, 
'm- dat alle fchaduwen niet op eenerley wijfc kan- 

' lig 
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tig en vlak zijn, maar daar diend wel in agt 
genomen te worden, dat de ronde lichaamen, 
als kolommen , beelden en diergelijke, haar 
eigen fchaduwen voortbrengen, uyt oorfaak 
datze door den omfway van hare rondigheid 
het dag-ligt altijd aan een zijde verliefen, en 
daar door donkerder zijn aan d’een dan aan d’an- 
eer zijde: en alhoewel die rontom in het ligt 
Haan, werd de verligte party alleen van den ei¬ 
gen en waren dag belchenen, maar de andere 
alleen van den algemeenen, of ontleenden dag, 
en die verfcheeld foo veel dat de laafie genoeg- 
faam voor de fchaduwe van de eerfte komt te 
dienen, en daar fai noyt minder onderfcheid 
tufTchen gevonden worden , als’er is tuflchen 
hethoogzelen de vlakte des ligts daar ’t hoog- 
zei zig op bevind. Men moet ook defe fcha¬ 
duwen foo fnel noch kantig niet maken , als 
wel fulke die van andere lichamen werden ver- 
oorfaakt en afgeworpen, en d’een of d’andere 
fnelle figuur maaken. Dus fien wy dat de fcha¬ 
duwe , die een ronde kolom aan de eene zijde 
maakt , foo kantig haar niet en vertoond , als 
de fchaduwen dieze op de aarde, of op eenig 
ander lichaam werpt. Merkt vorder aan, dat, 
hoe de dingen in fterker ligt, en nader aan ’t 
ligt, gefield zijn, hoe de fchaduwen fnellcren 
fierker haarkoomentevertoonen, en dat voorts 
het tegendeel van het ligt defelve order be¬ 
houd, 'tgeen men met een kaars in de hand te 
houden, en naby of ver van de voorwerpen te 
brengen, onwederfprekelijk, enfonder eenige 
de minfte twijffeling kan ondervinden. Men 
mag vry gelooven, dat de vlakke en fnelle ma- 

H £ nier 
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niet van fchaduwen temaken, meefloverab 
en altijd als een onfeilbaren grond-regel mag in 
’t werk gefield worden , en dat defelve een 
groote magt en lichamelijkheid in de dingen 
veroorfaakt, waar door datze plaifant voor het 
ooge , en volkomender na ’t leven als eenige 
maniere komen te vertoonen > ja hoe volko¬ 
mener datmen de vlakheid na de ware konfl- 
wetten fal waargenomen hebben, (dat is dat¬ 
ze wel van koleur, of flerk en flaauw tot mal¬ 
kander flaan,) hoe dat al meer en meer yets in¬ 
de Teikenkonfl werd toegebragt, om deSchil- 
derkonfl te volmaaken j het gene dan hier van 
tot aanleiding genoeg is. Om nu ook van 
de Hoogfels en Reflexien een klein onderrigt 
te doen , fullenwe alleenlijk een zinfpe- 
ligc aanmerking hier aanhegten , of het mo¬ 
gelijk den konll-oeffenaar ontrent de aanmer¬ 
king der vlakke fchaduwen eenig nut kon toe¬ 
brengen. Daar zijn fommige Geeflen welke 
meenen , dat het alderwonderlijkfle welk van 
de natuur word voorgebragt, in het ligt en in 
de fchaduwe befpeurd word , om dat het on¬ 
mogelijk fchijnd, dat’er een lengde fonder ee¬ 
nige breedte in eenige lichaamen kan begrepen 
worden! nochtans wanneermen een muur aan¬ 
merkt die half overfchaduwt, en half verligt 
is, foo fietmen dat tuffehen ’t verligte en de 
befchaduwde zijde , een affeheidinge is, die 
een lengte fonder breedte moet toegefchreven 
worden : maar by aldien men toeflaat, dat het 
fijn breedte heeft, foo fal moeten bewefen 
worden of die breedte geheel verligt ofte ge¬ 
heel befchaduwt is: zegtmen fy is verligt, fo 

i 
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behoordze tot het verligte deel des muurs, en 
bygevolg isze met de felve een 3 zegtmen be- 
fchaduwt, foo komtze het befchaduwde deel 
toe, en blijft wederom met de fchaduwe een* 
invoegen dat’er niets over blijft, als de lengte 
die de fchaduwe van ’t ligt affcheid , Tonder 
eenige d’alderminfte bedenkelijke breedte. Dit 
moeit in de Teiken en Schilderkonft wargeno- 
men worden 3 gelijkwe de misflag van veele 
hier over moeten aanmerken, en zeggen, dat- 
ze feer verre van de waarheid der natuur afwij¬ 
ken, die niet en willen, dat, infonderheid de 
groote fchaduwen , die van andere lichamen 
worden voortgebragt, en daarom Slag-fchadn- 
wen genoemd worden, kantig en vlak aange- 
leijd, en fnel gehouden worden 3 maar liever 
lien dat hunne bepalinge onfekeren in een mif- 
tige rook verdwijnen: daarmen nochtans uyt 
het gene vooren gezeid is, fekerlijk leeren 
kan, dat het ligt en fchaduwe, door haar te¬ 
gen-een fiooten van hun uyterlle bepaling en 
lengte, zigftreep-wijze, fondereenige breedte 
komen tevertoonen: en ofmen hier het ligt en 
de fchaduwe door een ding als derde foort, van 
yets dat tuflchen ligt en fchaduwe ware, wilde 
aan malkanderen flanflen, foumen noodfakelijk 
twee affcheidingen , en vier zyden , tulfchen 
ligt en fchaduwe bevinden 3 ja men fou daar in 
noch veel meer ongeregeldheden, met de natuur 
Itrijdende, ontmoeten. Alle welke dingen 
noch klaarder konnen begrepen worden, wan- 
neermen aanmerkt, dat een linie, die de be¬ 
paling van eenig lichaam of figuur aan wij ft, 
altijd fonder eenige breedte moet gefield wor- 
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Het leven is den ^ fulks dat dan ook alle gedagten , van 
ttek.erom' dat het leven met eenige trekken foude om- 

fchreven zijn , verre moeten verbannen wor¬ 
den, op dat den Schilder hem in ’t fchilderen 
daar alleen niet aan vergapen foude , maar die 
ook in de Teikenkonll, alleen ten uyterften 
nood-dwang, gebruiken, en daar hy kan, de- 
felve ver Hand el ijk nalaten. En hier uvt feggen 
wy, fal een redelijk oordeel konnen weten , 
waarom het vlak teikenen de dingen foo een 
welilandigen aart geeft > namentlijk , omdat 
het de dingen nader met de natuur der natuur¬ 
lijke fchaduwen en dagen over-een brengt, al¬ 
hoewel ons niet onbekend is,dat die, om wel 
gevolgt te worden , van yeder in ’t leven foo 
niet konnen gefien worden. 

Aanmeiking Wat aangaat de Hoogfels, die hebben geen 
ovetdeHo°g breed verhaal noch verklaring van nooden -y en 

daar zijn weinige die in de Teikenkunde yets 
gedaan hebben, ofze fullen ten minften weten 
dat de Hoogfels dat gene zijn, welke de uiter- 
fte verheventheid van den fterkften dag ver- 
toonen \ en datze haar fomtijds afgefcheiden , 
lomtijds veel inde vlakke dag , ofte ook wel 
in andere partyen , die door haar verhevent¬ 
heid , buiten de ftrekking der vlakke en groote 
fchaduwen , ligt vatten , of anders komen te 
vertoonen, en buiten andere dingen uytfteken 
of de meefter fpeelen. Alsmen op wit papier 
teikend, werden de Hoogfels uytgelpaard, en 
het papier felfs voor ’t Hoogfels gehouden , 
want men daar op niet hooger en kan •, al de 
relt word door behoorlijke fchaduwen uytge- 
voerd: maar op de grond-papiereu , daar ge- 

bruiktmen 
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bruikttnen de witte kryons tot de fterkfte lig- 
ten en fnelle hoogfels, en fchikt die na de hoe¬ 
danigheid van minder of meerder ligt, het zy 
in vlakke ofte in fnelle dagen , op , fijn juilte 
plaats. En heeft defe manier een byfonder groot 
Vermogen in de Teiken-oeffening, alswe te 
vooren daar van de reden hebben aangewcfen. 

Men moet in haar gebruik vooreerlt wel let-^eara^” j1"" 
ten, datmen niet op te veel plaatfen Hooge j H°°gfeis g*. 
maar eerft en voor al daar een beeld gantfch in moet!” 
den algemeenen dag komt: de andere ligten \ 
moetmen uytilellen tot op ’t laalte. De ver- 
ligte party moetmen fagtelijk en eenparig hoo- 
gen, invoegen datmen daar na noch fterker , 
of andere voorname hoogfels foude konnen op- 
fetten , en evenwel den algemeenen vlakken 
dag behouden. Ten tweeden moetmen niet 
te llerk noch te veel hoogen, maar alleen daar 
’tnoodig is, en byfonder nut doet j want als- 
men die niet wel op fijn plaats zet , foo doen¬ 
ze ook geen werking , en men kanze op de 
grond-papieren ook ontbeeren, alsmen die foo 
na wil uyt-voeren als op de witte papieren , 
want dan fijn de Hoogfels gantlch onnut, ja 
feer fchadelijk * en veroorfaken dat de dingen 
hard, koperagtig, en gantfch buiten de wa¬ 
re Teikenkunde loopen > waarom veel voor- 
figtige Meeifers, en wel de meefte onder de 
Italiaanfche Teikenaars, hare dingen foberlijk 
hebben gehoogt , en ook wel meelt aan ’tbo- 
ven-gedeelte der beelden, houdende die altijd 
feer fober na onder, ’t Is te gelooven datze 
hier door in veele van hare dingen een fekere 
foorte van modeltië, en eenparige ftille han- 

delinge, 
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delinge, hebben overgelaten, uyt welke wy 
aanraden een maniere van hoogen aan te nemen. 
Soo moetmen in de derde plaats letten, dat¬ 
men de Hoogfels niet te na-by aan het bruyne 
of de fchaduwen brengt, veel min ook te digt 
aan de omtrekken -y ten zy dan by eenig voor¬ 
val van fchitter-ligten, of anders, ofte datmen 
de hoogfels van fommige partyen, in plaats 
van den omtrek, tegen den dag maakte, als 
fommige Teikenaars lëer wel weten te doen : 
en doet de dingen fomtijds feer los en lugtig 
ftaan, doch dele nemen ook wel in agt, dat- 
ze evenwel het tterkfte ligt niet op de uyterfte 
bepalinge fette, maar een weinig na binnen , 
’t gene de dingen uytnemende wel doet ron¬ 
den, maar die te na op de kant fettende, ver¬ 
toond zig alles wreed en ongragelijk, voorna- 
mentlijk alsmen vatte omtrekken gemaakt heeft. 
Ten vierden moeten fommige Hoogfels fnel en 
kantig zijn, als op ployen, nepen, krokeringen 
van zijde ftottën, en anders, maar op ronde en 
naakte lichamen, wat breed en zagter, infon- 
derheid daar veel gehoogt werd. Ten vijfden 
moet geforgt worden , dat’ er bequame grond 
van ’t papier, tuflchen de hoogfels en de fcha¬ 
duwen , ofte fommige omtrekken , gelaten 
word y by d’Oude Middcl-kleur genoemd: en dat 
geeft een byfondere magt aan beide om een 
vatte lijvigheid en beklonkenheid in de Teike- 
ningen te brengen, gelijk dan ook de grond 
des papiers , door fijn verfchillig koleur voor 
de vlakte, en fommige half-fchaduwen dienen 
kan, alles na datmen voornemens is een Tei- 
kening nauwkeurig en ten uyterften uyt te voe¬ 

ren y 
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ren, ofte datmen alleen lugtig, en flegts in ’t 
algemeen de dingen wil aanwijfen. 

In de fchaduwen en op de kanten van fom- 
mige dingen, en op meelt alle ronde lighamen, 
laat zig nu en dan eenige Reflexie of weerfchijnyan dc K9m 
lienj en wel voornamentlijk op fulke partyen Hcxien. 
of faken, welke veel elfender, gladder enblin- 
kender zyn , als die dingen van welk fy word 
voortgebragt > en dit noemtmen Reflexie. Sy 
komt in ’t gemeen daar uyc voort, wanneer 
een lichaam aan de fchaduw-zijdevan eenig an¬ 
der verligt voorwerp , wegens lijn nabyheid 
geflagen of geraakt word , dat het ligt op de 
verdonkerde zijde gevallen , eenige verligtin- 
ge, by wyfevan wederfteuit, aan ’toog geeft. 

En alhoewel de Reflexien ook in de natuur 
gelien worden, en daarom in de Teikenkun- 
de wel waargenomen, een welltand geven, fo 
moetmen zig evenwel feer voorligtig dragen, 
en toelien datmen die niet teveel oelfene, noch 
die te fterk noch te duidelijk aanwijfe , want 
fy veroorfaken al mede een koperagtige glan- 
figheid, en fchijnd als of de beelden van glas 
geblalen waren -y ’t welk een groote misltand 
in d’oogen van de verltandige geeft. Alsmen 
na Playlter of na het leven teikend, moetmen 
die nooit foo fterk maken als ons dunkt dat wy 
die fien, wantmen ligt bedrogen en verleid 
kan worden j dies falmen die noy t meer maken 
als tot de rondinge of uytheflinge der dingen 
noodig is, en dat wy die ook in de natuur dui¬ 
delijk, bemerken: en foo doende, falmen de 
oorfaak en reden van meer of minder Reflexie 
of geen Reflexie, duidelijk in fijn Teikening 
laten blijken IX. Hoofd- 
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IX. Hoofdstuk. 

Handelende van de Houdmge of Terffek- 
tjjf van donker en ligt, waar door 

de dingen voor-iiyt komen , 
of agter-tiyt wijken. 

De Houdinge is een van de noodwendigfte 
dingen die in een Teikening of Schilde- 

rye moet waargenomen worden > om dat zy ons 
het felve gevoel aan het oog doet krijgen, dat 
wy in ’t befchouwen van de natuurlijke dingen 
genieten. Want wanneer de Houdinge in de 
nagebootfte beeldnificn niét gevonden word , 
zyn fulke Teikeningen en Schilderyen reden¬ 
loos , en meer dan half dood. Ook fchijnen 
de dingen, door de ontbeering der Houding, 
alle in malkanderen verward en op een gepakt, 
of tommelings tegen ons aan te vallen: fulks 
dat’er in de geheele konft niets kan gedaan 
worden, dat meer tegens de reden kan aanloo- 
pen , dan dingen fonder Houding te plaatlên * 
want hoe. kan’er tegenftrijdigcr faak bedagt 
worden, als verfcheide lichamen agtermalkan* 
deren te onderflellen , die alle even wijd aan 
de voorgrond of aan het oog des befchouwers 
fchijnen > daar konnen immers geen twee, veel 
min veel lichamen, ineene plaats tegelijk zijn. 
’t Is dan noodig, dat wy toonen wat de Hou- 
dinge is, en door wat opmerkende daad men 

Wat houding die moet fien te bekomen. Houdinge, om 
. den zin van het konft-woord, en de kragt van 

hare natuur uyt te drukken, is dat gene, welk 
alles 
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alles dat in een Teikening of Schilderye ver-» 
toond word, doet agter en voor uyt wijken , 
en alles van het voorfte tot het middelfte, en 
van daar tot het agterfte , op fijn eigen plaats 
doet (taan, fonder nader ol verder te fchijnen, 
noch ligter of donkerder te vertoonen, als fijn 
ver-heid of nabyheid toelaat j invoegen yeder 
ding , fonder verwerring, los en wel uyt ande¬ 
re die’er n vens en ontrent zijn, en op fijn ei¬ 
gen ftunt- plaats , foo wel van grootte als van 
koleur, ligt en fchaduwe gehouden blijft 5 ja 
datmen de tufl'en-ruimte van de plaats , of dis¬ 
tantie die tufl'en yder lichaam open en ledig is 9 
van zig wijkende, of na zig toekomende na¬ 
tuurlijk met het oog, als of het met de voeten 
toegankelijk ware, kan nafpeuren, en op fijn 
plaats geplant vinden : en dit noemtmen Hou- 

dtnge •> en men fou het niet onvoegfaam in de 
Praktijk-oeffening, met den naam van Stand- 
gevmg konnen noemen. Want eeven-eens als- 
meninde Doorfigt-kunde, dediftantie die tufi» 
fen yeder grond, gebouw, of kolom is, moet 
konnen bemerken (gelijk dat door de gefigt- 
punt , atftand-plaats en heffinge van ’t oog , 
volgens haar natuurlijk verkleinende order, ligt 
kan gedaan worden, foo veel den Teikenkun- 
digen trek aangaat, maar naderhand door een 
goede kennis van fterk en flauwe kolcuren, heel 
juift moet opgevolgd worden , fal’er de Per- 
ipektijf natuurlijk in zijn, en doorligt veroor- 
faakt worden ) alfoo moetmen ook in een Tei¬ 
kening ot Schilderye, alles door vermindering 
en vermeerdering van fterk en flauw5 of ge¬ 
proportioneerd donker en ligt , gemeenfchap 

I heb- 
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hebben aan de Teikenkundige trek, op dat den 
befchouwer al dat gene daar in befcheidentlijk 
fou konnen fien 

Om dan in het teikenen , ( het zy datmen 
Z‘ig na Teikeningen,Flayfter, Schilderyen,of¬ 
te het leven oeffend, ) eenigfints de Hondinge 

te bekomen, moetmen wel letten, wat voor 
of wat agter komt, of liever hoe de dingen al¬ 
le volgelijk na malkander komen: ten anderen 
moetmen aanmerken, door welke daad zy moe¬ 
ten voor of agter wijken, of het door donker 
of door ligt gefchied, en door welke trap van 
meerder of minder donker of ligt, dat het hem 
daar of daar , of foo of foo komt te houden: 
want het eene foo wel als het ander , na pro- 
poritie dat het geplaatfl: is , en na de kragt die 
het heeft, het zy dan donker of ligt, voor-uyt 
alsagter-uyt kan doen wijken, uyt reden van 
de toe-eygeningen enopfigten, die de kleuren 
of trappen van flerk en flauw tot malkanderen 
hebben; invoegen in defen , als op een vande 
voornaamfle deelen derTeikenkonlt, te letten 
flaat. En magmen vry gelooven , dat foo ye- 
mand dit inde Teiken-oefrening niet wel leerd 
obferveeren , dat hy een feer ongelukkigen 
Schilder fai worden, want daar in is het felve 
vry noch meerder arbeids onderworpen , ge¬ 
merkt foo veelderley verwen en koleuren moe¬ 
ten geproportioneerd worden, na een eenige 
verkiefinge van den dag, diemen doorgaans in 
een ftuk bepaald heeft. 

En hoewel waar is, dat de kennis der Hou- 
dinge niet wel door fchriftclijk onderwijs kan 
geleerd worden , ten zy alleen fluks-wijs, en 

met 
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met veel omflag van verftandige betoogingert 
en bewijs-redenen , verfeld met oneindige re¬ 
gelen , lbo fullenwe hier alleen een algemeen 
middel, om eenigfints de gefeide Houdinge te 
bekomen , aanwijfen , waar uyt den Leerling 
een beginfel mag maken, om verder inde ken¬ 
nis derlel ver voort te gaan $ want daar is niet dat 
beter leerd , dan goede opmerkingen over ’t 
geenmen gedaan heeft, en uyt tc hen hoemen 
de begane misflag fal verbeteren > want tot het 
geen men alreede heeft, kanmen ligtelijk met 
neerftigheid dagelijks noch wat toe voegen. 

Daar haat dan in het teikenen te letten , 
datmen de vermindering van donker en ligt, 
ontrent de lichamen die wijkende agter mal¬ 
kander Volgen , foodanig van verfchil maakt» 
als’er is tuffehen het flauwfte Hooglel, en het 
koleur van u grond-papier , daarmen gemeen¬ 
lijk met de witte kryon op teikendj invoegen 
het t’elkens een Tint, of kenbaar koleur ver¬ 
minderd j en aldus fult gy eenigfints een mid¬ 
del hebben , om eerll te verhoeden dat uwe 
dingen niet aan malkanderen fullen vah: htten, 
maar in tegendeel een groote reddinge, en goe¬ 
de Houdinge gewaar worden , die wel en na¬ 
tuurlijk fal ge-aart wefen. Den dag werpt hjn 
ligt altijd en in alle voorvallen foodanig ge- 
fchikt op de voorwerpen ot lichamen, dat de 
donkere zijde daar van, altoos tegen de verlig- 
te zijde van een ander lichaam uytkomt: en een 
verligte partye tegen een andere die beteha- 
duwt is, ofte door lijn eigen gedaante minder 
ligt kan onttangen in welke daad men moet 
aanmerken dat alle formen en toevalligheden 

I 2, der 
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der lichamen, fulks on-affcheidentlijk eigen 
hebben , en dat tuflchen die twee eenalgemee- 
ne band van redding is,dicelkanderen in onein¬ 
dige trappen van gevallen, getrouwlijk de hand 
bieden. 

Dus fletmen ook, dat foo by aldien een lic¬ 
haam alleen tegen de lugt aankomt, ’t felve of 
geheel in fijn volkomemheid , donkerder dan 
de lugt is 3 of de fchaduwe-zijde alleen donker¬ 
der, en de verligte zijdeligterdan de lugt, in¬ 
voegen daar altijd, door middel van dag en 
fchaduwe, eenlwonder-aardige reddinge word 
voort-gebragt 3 gelijk een waar oeflenaar dat 
in de natuur dagelijks kan lien, en dikwils tot 
opfcherping van fijn verftand behoorde waar te 
nemen. JVJaar daar ftaat noch vorder aan te 
merken, dat het verfchillig koleur, waardoor 
de lichamen van mal kanderen moeten redden, 
na proporie van de diftantfie, derker of flau¬ 
wer moet wefen, op dat de ver-heid van ’t 
eene lichaam , ten opfigt van ’t andere , ten 
klaarden mogt geilen worden: nadien defen 
regel alleen fekergaat in dingen die alleen wei¬ 
nig van malkanderen verfchillen: en dat hier on- 
derfcheid in valt, kan op volgende wijfe ter 
proeve gebragt en bewefen worden : Steld by 
voorbeeld drie lichamen van eene form en ko¬ 
leur, op een rye na malkanderen,yeder in ge¬ 
lijke diftantfie , verder en verder van u oog j 
belietze fijdelings in ’t verkorten, fodanig dat 
ze alle na malkanderen half gewifleld fchiinen, 
en merkt in welken trap van donker en ligt het 
tweede tegen het eerde uytkomt, en foo 
mede van het derde tegen het eerde en het 

tweede, 
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tweede, en gy fult hare redding, na propor¬ 
tie van diflantie , gereguleerd vinden , en de 
natuur der Houdinge beter, volgens de veran¬ 
derlijkheid van de lugt en tuflchen wijdte ke¬ 
ren verflaan, als of wy die hier met veelbetoo- 
gingen wilden bewijfen. 

X Hoofdstuk. 

Handelende van de Omtrekken , haar 
lojjlgheid en welfland; benevens 

de bewaaring der Tartyen. 

ot hier toe hebbenwe de voornaamfle ei- 
1 genfchappen der Teikenkunde kortelijk 

overloopen, diendnoch, om volkomen werk 
te maken, datwe in defe twee laatfleHoofd¬ 
rukken fpreken, van de valligheid , eelheid , 
en welftand der Omtrekken, en het verder uyt- 
voeren der Teikeningen. Wy beginnen dan ^gre^e 
in dit tegenwoordige Hoofdfluk wederom van lang. 
de eerfle fchets, met welkmen fijn dingen,het 
zy dan in wat manier het ook begonnen mogt 
wefen, eerftelijk lugtig, en met een geeftige, 
doch verftandelijke opmerking, gefield heeft, 
volgens alle ’t gene datw’er van hebben aange- 
wefen. In het nader korrigeeren, en in ’t net 
Hellen, moetmen zig gewennen, alledevoor- 
naamfte fchaduwtjens en duwtjens, aan de fcha- 
duwagtige zijde met de kóól aan te wijfen j 
want dat fal u beter en nader van de flellinge 
yerfekeren, en doen fien hoedaniguTeikening 



Waardoor de 
©intrekken 
bedorven 
worden. 

IJ4 ÏNLEYDING 

uytgevoerd zijnde, zig vertoonen fal, gemerkt 
die manier dat vermogen in de Teikenkonft 
heeft , datze meer volkomentheid vertoond , 
dan zy in der daad heeft. Dan moetmen fijn din¬ 
gen beginnen om te trekken, en daar in zig feer 
voprfigtig en verftandig dragen : want gelijk 
daar in de leeft van een goede of quade Teike- 
ning beftaat, fooismen ook gewoon, foodani- 
gen Tcikening te noemen, Vafi vanOmtrek-, Se- 
ker van flelling, enz,. En dit zegtmen dan wanneer 
de omtrekken foo natuurlijk zijn aangewefen, 
datze geaart zijn na de natuur der faken , dat 
is, datze by voorbeeld in naakten, aardig de 
partyen , en ’t fluiten der muskelen aanwijlen, 
en hier teer, daar wat fwaarmoedig breeder, 
of zig wat fchaduwagtig en getoetft vertoonen. 
Hierom diend eerft geforgt, dat de omtrek¬ 
ken juift en net ter regter-plaats, en behoor¬ 
lijk van trek, dat is, na gelegentheid der plaats 
en gedeelte, fterkofzagt, breed cffmal. enz. 
zijn, met een goede forge tot de bewaring der 
partyen. Want het gebeurd dikwils, door 
’t maken van kleine bochjens en inhammen , 
dat die , door d’omtrekken te veel waar te 
nemen , of te groot te maken, t’eenemaal 
bedorven worden: ja, het fchijnd een gebrek 
te wefen , dat de jonge Teikenaars als van 
naturen aangebooren en ingeplant is, datze 
altijd genegen zijn , om op de kleynigheden 
en uyt-en ingaande buigingen meer agt te ge¬ 
ven , dan op de voornaamfte dingen, waar 
door fy die altijd te groot maken , en alfoo 
noodfakelijk de grootfte en voorname party¬ 
en daar door te kort doen \ en ook beletten 
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dat’er geen grootsheid in haar dingen komen 
kan. Doch deefe misdag fou t’eenemaal kon- 
nen weggenomen worden, indienmen de jon¬ 
ge Teikenaars wegen de kennis van ’t Gene¬ 
raal, en de waarneming van de partycn , de 
oogen oopende, en haar leerde die kleinighe¬ 
den lbo leer niet in agt te nemen j immers niet, 
voor al-eer zy de groote deden , alle wel ge¬ 
proportioneerd, in haar plaatze gefchikt heb¬ 
ben, want fy blijven foo doende altijd meelfer 
van ’twerk, en konnen daar mede na hun wel¬ 
gevallen omfpringen > en daarom moetmen noit 
in het fchetzen eenige kleine dingen waarne¬ 
men, maar zig gewennen met groote partycn 
aan te wijlen, even alsmen liet dat een Beeld¬ 
houwer uyt een ruwe blok , eerft een genera¬ 
le en ruwe gelïaltc van een beeld maakt, dat 
in fijn algemeene klomp aangemerkt, propor¬ 
tioneel van lichaam is, maar de deden en le¬ 
den gantich duilter en twijffelagtig fchijnen, 
ten opzigt van haar uytvoerig: daar nagaat hy- 
ze befnoeijen, en foo allengskens netter uyt- 
voeren* en hy foude zottelijk doen, en fijn 
werk fou een liegt einde nemen , by-aldien hy 
een beeld willende maken, ’tfelve van ’t begin 
aan, het zy het hoofd, of een ander gedeelte, 
belfond volkomen net uyt te voeren , terwijl 
de reft noch in een rouwen blok of vierkanten 
lleen ongefatfoenneerd bleef. Hoedikwilsfiet- 
men niet dat de Teikeningen van jonge Difci- 
pelen, door d’önkunde van defe opmerkinge , 
jammerlijk mishandeld zijn , en dik wils tien¬ 
maal foo volkomen en goed fouden zijn , wa¬ 
renze dit gebrek ontfnapt. Wy willen nu niet 

Kleinigheid 
niet foo ligt 
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waar te ne¬ 
men. 
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ophalen , hoedanig men de Teikeningen van 
de Silverfmits-jongens, Beeihouwers , en an¬ 
dere buyten de Schilderkonft, lomtijds ellen¬ 
dig beknoddeld liet, die de buygingen , en 
kleine bochjens, felfs in naakten, by dozijnen 
foo diep daar in zetten, als ofz’er met de kerf¬ 
bijl aan uytgehakt waren, tot groote kleynag- 
tinge van hare onderwijfersj die ook fommige 
het felfs niet verltaan, noch de moeite willen 
nemen van de Leerlingen dat grondig in te 
fcherpen. Ook ontbreken’er geen die al haar 
vlijt belleden, om de minfl-geagte kleinighe¬ 
den ten alderuyterflen uyt te voeren , terwijl- 
ze ontrent de relte der volkomenfte partyen , 
weynig opzigt hebben , doch om datze geen 
kennis van het pit hebben, moetenze haar met 
de fchillen bezig houden. Maar hoe dat flag 
van konftenaars van ouds af wierden uytgelach- 
hen, wijlt ons Horatms duidelijk genoeg, als 
hy in lijn Boek van de Digtkunji verhaald, hoe 
feker llegten Konllenaar: ontrent de Emiliaan- 
fche Schermfchoole, de nagels en het hayr feer 
aardiglijk en net in ’t koper will uyt te druk¬ 
ken : Hy vond ug ( zeid de Poëet ) gedwon* 

gen^ de hoogfte volmaaktheid fijner konfl daar m 

voornamenthjk te foeken, om dat hy. met magtig was 

de regte proportie van den geheele menfch te treffen. 

Waarom ook (gelijk d’uytleggers daar op lëg- 
Pieteveel gen>) dien Meelter, van de verltandige gcdu* 
op dekid- rig befpot wiërd, 
vlrgeetde6^ Dat men door te veel op de kleinigheden 
groote deden te letten, de generale fchoonheid van veelepar- 
noodfaldijk tyen, en dikwils van ’t geheele beeld voorby 
& loopt j door een ernltig befchouwen en navol¬ 

ger 
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gen der mindere dingen, belet word de meer¬ 
dere te fien, is een waarheiddieindedagelijk- 
fe ervarentheid gegrondveft is. Want het ge¬ 
beurd feer dikwils dat een menfch, maar een 
weinig diftantie van ons af zijnde , ons dunkt 
feer fchoon van aangefigte te wefen , immers 
foo lange wy fijne tronie maar in ’t generaal, en 
alsmen zeid, uyt de hand befchouwen. Defe 
fchoonheid werd veroorfaakt door de goede 
fchikkinge van de groote partyen, die alsdan 
over d’andere mindere partij tjens heerfchen : 
maar komende foo digt by, datmen de klei¬ 
nigheden, of de gebreken, als pokdalen, pui- 
ftcn , fcheluwe oogen , of andere lid-telke¬ 
nen en wan-cieraden des aangefigts duidelijk 
kan onderfcheiden, komt ons oog de voorige 
fchoonheid, gelijk als t’eenemaal te verliefen , 
en houd zig alleen bezig ontrent de gebrekki¬ 
ge partijtjens: invoegen ons foodanigen menfch 
alsdan leelijk, of immers op ver na foo fchoon 
niet gelijkt, dan hy ons te vooren fcheen. Ge¬ 
lijk dan ook het keers-ligt des nachs of desa- 
vonds hier in ligt bedriegt} en daarom van den 
Heer Kaïs geraden , Geen Vnjfters by de heers te 

fieken. In ’t voorby gaan ftaat noch aan te mer¬ 
ken, dat alle dingen uyt de hand gefien, beft 
hun eigen wefen komen te vertoonen, en werd 
fulks ook door de tufien-komende lugt groot- 
deels bevorderd } want wanneer de partyen 
yder voor haar felven volmaakt en fchoon zijn, 
konnen zy ook door haar juifte famenfettinge 
en onderlinge fchikkinge , een fchoon geheel 
maken * defe dan een goeden dag en fchaduwe 
pntfangende, worden door het ligt dat op de 

I f veihe- 
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verheve deelen, en de gematigde fchaduwen , 
die in de lage deelen vallen , foodanig opge- 
fchikt, datze niet als met groot behagen, op 
een geproportioneerde diftantie konnen gefien 
worden. Ook konnen wy ’t felve gefigt daar 
niet van hebben , wanneer wy daar te digt op 
zijn , om dieswil dat de tuflen-komende lugt 
de gezeide optoijinge niet doen kan, en dat’er 
ook kleinigheden ontdekt worden, diewy niet 
gewoon zijn aan foodanigen te merken , en 
in een gewoonc diftantie ónmogelijk zijn te 
fien: en hier door fou onfen alderbekendften 
vriend ons dikwils onkennelijk zijn, en wel 
voornamentlijk als wy blindeling daar wierden 
bygebragt, en eerft de oogen openden wan¬ 
neer wy op het allerdigtfte daar by waren, ge¬ 
lijk fulks in ’t leven ligtelijk kan nagefpeurd 
worden. Laat’er by aangemerkt worden, dat 
alsmen groote dingen in ’t klein brengt , ook 
veel kleinigheden mogen overgeflagen zijn , 
en alleen de groote partyen waargenomen moe¬ 
ten worden. 

Aangaande nu de Omtrekken, daarin ftaat 
wel in agt te nemen , datmen die in ’t alge¬ 
meen niet te hard, noch te fcherp en te fchrie- 
mig haald, en voornamentlijk nietfterk op den 
dag, volgens het versken van Karei van Man- 
der, als hy op zijn rijm-wijze daar van zeid: 

Aardig trekken op den Dag, datmen nowwkens 
Sten mag \ en daar [chaduwe vald, harde douw- 

kens. 
Alsmen teikend met rood of fwart krijt, of 

met de pen, is de waarneming hier van al eens. 
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De lugtigheid op den dag doet de dingen feer omtrek. 
aangenaam ftaan* dan in de befchaduwde zijde 
magmen de trekken wel wat fterker en breeder 
halen, t’elkens daar op agtgevende, datze met 
de fchaduwe van een en defelve donkerheid of 
kragt zijn, of worden konnen , en daar door 
foodanig weg fmelten , dat’er by-na als geen 
trekken meer van overig blijven, immers gee- 
ne die ’toogin’tbefchouwen, buiten de kragt ^herpeom- 
van al het ander werk komen te quellen, foo (al tenin t’optec 
u Teikening eenparig , en als (onder omtrek 
fchijnen geteikend te zijn. En ftaat hier ter en tegen het 

fne wel aan te merken, dat’er in ’t leven geen 
omtrekken gevonden worden, maar dat deftaaninkugt. 
lichaamen alleen door de uyterfte uytgeftrekt- 
heid, foo in langte, breedte en dikte bepaald 
en omgefchreven worden, alwaar de uyterfte 
einden van alle dingen overeen-komen, met het 
felve natuurlijk koleur datze midden in haarveld 
hebben * alleen de kleine verfchüligheden, om 
de rondinge te bekomen, daar buiten gefloten: 
invoégen het ophouden van dit of dat koleur, 
haar omgefchreven forme Tonder omtrek aan- 
wijft, volgens ’t geenmen in’t leven alfookomc 
te (ien. En alhoewel in het telkenen doorgaans 
voorvalt, datmen tuflehen wit en wit , en te¬ 
gen den dag, een omtrek moet maken, om 
dat’er anders geen middel is, om de bepaling 
van ’t een of ’t ander deel te verbeelden , en 
Wel voornamentlijk op ’t wit papier j diend 
evenwel aangemerkt, datmen die nochtans foo 
veel moet vermijden als doenlijk is, en alleen 
omtrekken maken daar den uyterften noot fulks 
yereift, en geen andere kans is 9 om fijn beel¬ 

den 
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den te omfchrijven. Anderlints Talmen in het 
teikenen veelmaal gelegentheid vinden, om 't 
een tegen ’t ander Tonder omtrek te doen uyt- 
komen, en dat door middel datmen altijd ee- 
nige verandering, van minder of meerder ligt, 
in die grond vind , tegen welk de lichamen , 
als oTze omtrokken waren , konnen uyt rnal- 

voorbeeid kanc*eren gehouden en Tnel bepaald worden. 
waa/eAoè Men kan ook veel dingen, en inTonderheid 
men omtrek-in’t i^i ej n 0fte jn kleine deden, Tonder trek¬ 
moer. ken tegen den dag komende , aanwijlen, die 

evenwel Too volkomen Tullen fchijnen, als of- 
ze omgetrokken waaren, waar van alle voorval¬ 
len niet wel konnen aangeweTen worden. Wy 
Tullen flegts een voorbeeld voor alle ftellen, en 
laten de vordere opmerkinge den goeden geeft 
der Teiken-odfenaars bevolen : agtende datze 
volgens een goed gegeven fondament, de refte 
na gelegentheid des werks verftandelijk fullen 
konnen leeren toepaflèn, daar het yders voor- 
genome ftoffe lijden kan. En men mag vry 
gelooven dat door defe waarneminge veel aar¬ 
digheid en lolligheid in de Teikenkunde Tal 
toegebragt worden , die de kennis van den 
Teikenaar, aan den konft-kennenden belchou- 
wer openbaar Tal maken. 

°n!fdoo?èen ^ ot een voorbeeld dan, foo merkt dat defe 
exempel ver tronie A. van vooren tegen den dag met vol- 
gewefen”3311'k°men en trekken is omgetrokken, en 

dat'de tronie B. aan defelve zijde, alleen maar 
de fchaduwtjens. die onder de neus , mond en 
kin vallen, een weinig aangeweefen zijn: ook 
de inbuiginge van ’t jok boven de neus, on¬ 
der ’t voorhoofd, mep een toetsjen vertoond: 

nu 



tot d’Algemeeme Teykenkonst. 141 

nu is de vrage, of in de tronie B. eenige on» 
volkomentheid kan gefien worden , die door 
de buitenfte omtrek die A. heeft, fou konnen 
verbeterd worden ? Ons aangaande , wy mee- 

o nen van neen, en feggen datmen in tegendeel 
aan B. een teikenagtige en natuurlijke lollig¬ 
heid (iet, die felfs hier wit tegen wit, en vlak 
tegen den dag, nochtans een duidelijke bepa- 
linge en afceekeninge, van die tronie , fonder 
eenige omtrek ontwaar word. 

Maar datmen in de Tcikenkonft yets aan ’t 
oog van den befchouwer fou konren vertoonen, 
’t geen dat’er in der daad niet en is, fal mif- 
fchien aan veele een wonder, en aan fommige 
een fabeltjen gelijken? doch dat fal haar mif- 
fchien maar foo lang vremd fchijnen, alsze on¬ 
kundig zijn van de ware oorfaak , en de mo- 
gentheid der Teikenkunde niet verdaan. Doch^J^J^ 
defe dienden te weten, dat het verftand des gcfteid is,ec 
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menfchcn foodanig gefield is, dat het met het 
oordeel en bedenkinge, de werkinge der oo- 
gen, in het befchouwen der dingen foodanig 
te bate komt j dat wanneer wy flegts de afflip¬ 
pen van een bekend voorwerp in een geregu¬ 
leerde order ( langs welk die anderfints hou¬ 
den omfchreven en bepaald worden, by-aldien 
men die wilde omtrekken) komen te fien, de 
ziel daar van foodanig een indruk doet hebben, 
datwe 't oogmerk van die afflippen ligtelijk 
bevatten, en verflaan dat het fuik of foodani- 
gen ding is. Want dewijl wy gewoon zijn al- 
derhande lichaamen, door de uytgeflrektheid 
van haar form * als door een omtrek bepaalt te 
fien, oordeelcn wy noodfakelijk, wanneer wy 
in veel voorvallen, aan de afgeteikende beel¬ 
den, alleen de voornaamfle afflippen (fonder 
welk zy niet foude konnen wefen datze zijn 
moeten,) komen te fien, even foo als ofze ge¬ 
heel en volkomen omgetrokken waren : en 
dit gefchied by wijfe van vervullinge, alleen 
door onfe gedagten, even alsmen zig uyt Vier 
gegeven flippen, regulier in haar winkelhaak ge¬ 
field, een Vierkant kan inbeelden 5 ofte gelijk 
hier de tronie B. met de voorname flippen, als 
het jok van de wingbrauw en de neus, de mond, 
de onder-lip en kin, als noodfakelijk tot haar 
welen , alleen afgeteikend fiet , en nochtans 
voor een volkoometronie, van ter zijden, van 
een yder fal aangefien worden. En fiaat by 
ons te gelooven, dat de meeninge van dit exem-» 
pel, by de leerlingen verflaan zijnde, in ’tob- 
ferveeren van de loffigheid, haar een groot ligt 
fal konnen toe brengen, om zig na gelegent- 
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heid van tijd daar van te bedienen, en een aar¬ 
dige manier aan te nemen. 

Maar by aldien yemand ons hier mogt tegen¬ 
werpen en zeggen, dewijl de omtrekken, aan 
de lichamen daarze in de Teikening niet ge¬ 
maakt zijn, met de gedagten moeten onge¬ 
trokken, envoltoeid worden, magmendiedan 
ook wel maken ? want het fal aan het oog van 
den befchouwer een en defelve werkinge doen? 
Wy antwoorden : daar is groot onderfcheid 
tuflehen omtrekken die wy in de Teikenkonft 
door zienelijk en beftendig kryon maken j en 
tuflehen die, die wy by gedagten daar by voe¬ 
gen, als’cr om de eelheid van den dag, en’t 
geval der partye, van nagelaten zijn. Want 
om dat wy geen trekken zijn gewoon in ’t le¬ 
ven te hen, uyt oorfaak datz’er niet zijn, als 
hier vooren is geleerd y komen die omtrekken, 
die wy met onie gedagten daar aan verbeelden, 
beter met de natuurlijke lolligheid en ongeagt- 
heid over-een, dan die gene, welke wy door 
omlchrijf-trekken en linien, tegen de nature, 
en Hegts uyt een onvolmaaktheid van de konft, 
daar aan komen te maken y om reden, dat wy 
die lbo doende op het aldernaafte, met het le¬ 
ven over-een-komende, (dat is, Tonder trek¬ 
ken omgetrokken en juilt bepaald,) ons kon- 
nen inbeelden. En Haat vorder wel aan te mer¬ 
ken, dat alles, ’t gene tot hier toe gezeid is, 
niet en moet verftaan worden van allerhande 
manicre van teikenen , ofte datmen geheel en 
al nergens omtrekken foude behoeven te ma¬ 
ken ? neen , ’t vocinaamfte is om te toonen 
Wat men doen kan, en hoedanigen rijkdom van 

ma- 
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manieren en vryheden in de Teikenkonfl; zijn, 
om die hier en daar , daar het byfonder nut 
kan doen, te offenen 3 en altijd het verlïand 
van den Teikenaar moeten aanbevolen blijven* 
Daar-en-boven moetmen weten , dat het ruw 
en Ichetsagtig teikenen, meeft in trekken en 
omtrekken beftaat j en onnoodig is hier veel 
van op te halen > alhoewel de lolligheid en on- 
geagtheid daar in al vry wat goeds vcrfchaffen 
kan, wanneer die geleerdelijk en wel op fijn 
tijd en plaats is waargenomen. Ook kan nu 
ligtelijk begrepen worden , hoedanig men in 
delen op het grond-papier fal handelen 5 ge¬ 
merkt daar in geen onderfcheid valt, als dat- 
men zig van de Hoogfels bylbnderlijk bediend, 
voornamentlijk in ’t vermijden van trekken, ge¬ 
lijk dat,uyt het gene voren is aangemerkt,ge- 
noegfaam kan geilen worden. Wil yemand 
verder het algemeen vermogen der Teikenkonfl: 
met de oogen aanfehouwen, en ’tgeen wy tot 
hier toe hebben voorgehad, wegens d’omtrek- 
ken aan te prijfen, hy bezie met verilandige 
opmerkinge, de menigte fraye Printen van den 
verTtandigen en konftigen Teikenaar , en ver- 
marrd Koper-fnijder C. Mellan, en hy Talmeer 
en beter dingen fien , als wy ons vermeten 
derven , hier in een lange reden te konnen 
voorllellen. 

Elfde 
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Elfde en laatste Hoofdstuk. 

Aandelende van het Opteykenen en 
volkomen Vytvoeren. 

In het uytvoeren en volkomen Opteikenen 
van een begonnen Teikening, ftaat eerfte- 
lijk waar te nemen, datmen de dingen , 

diemen infïjn Principaal (iet, in ’t navolgen 
niet alleen beftiptelijk Manneken na manneken 
na-aapt, als felfs de befte onder de kinderlijke 
Teikenaars gewoon zijn: maar dat noemen wy 
verftandelijk teikenen, alsmen in alles watmen 
doet, met een aandagtige ooge let, wat den 
Meefter van ’t Principaal datwe volgen, met 
alle het gene hy in ftjn werk gemaak heeft, 
feggen wil 3 wat fijn gedagten daar ontrent zijn 
geweeftj wat defe of geen trek , fchaduwe, 
ligt of hoogfel beduid 3 waar elk van daan komt* 
waarom hy het hier bruyn , gints noch don¬ 
kerder, vlak of ligt gemaakt heeft 3 en door 
wat middel of daad 3 en om wat reden hy dat 
gedaan heeften wat diergelijke opmerkinge 
daar meer toe behooren, om dat alles na goe¬ 
de gelijkformigheid ook in fijn Teikeninge te 
brengen 3 en alfoo geleerd in de konft te wor¬ 
den. 

Men moet mede in ’t befchouwen en navol¬ 
gen van ’t natuurlijk leven aanmerken , door 
wat leden, deden of partyen, een ding foo- 
danig komt te zijn, als het zig aan ons oog op¬ 
doet 3 als by exempel, gy wilt een tronie na t 
leye teikenen , neemt nauw agt, door wat tei- 

K kens. 
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kens, trekken, toetzen, fchaduwen, en par- 
tyen fy haar eigen wefen en paffie befit > te 
weten, waar door fy droevig of blijde, lach- 
hende of fchrijende, oud of jong, geil of ze¬ 
dig, toornig of zagtmoedig, fchoon of mis¬ 
maakt, vertoond: opdat gy, ’t felve wel waar¬ 
genomen en uytgevonden hebbende, niet al¬ 
leen die met foodanige trekken , toetfen en 
fchaduwen op het juifte foud mogen na-maken, 
en alfoo de pafiie van foodanigen tronie even¬ 
redig uytbeelden > maar voornamentlijk , op 
dat gy daar door de werkinge van ’t natuurlijk 
leven grondig foud leeren verftaan , en door 
gewoonte van die wel aan te merken, defelve 
in uw geheugen opvatten, om die t’ eeniger tijd 
uyt uwen eigen geeft, en fonder eenig voor¬ 
beeld te konnen voortbrengen. 

Wanneermen nu fijn dingen fal beginnen 
op te teikenen, falmen voornamentlijk in ’t 
uy tfchaduwen letten, datmen defelve in ’t eer- 
fte niet foo fterk noch donker maakt, als die 
wefen moeten , veel min foo fterk alsmen die 
krijgen kan, maar door altijd wat te goeds te 
houden, toeleggen meefter van fijn Teikening 
te blijven, op dat gy daarna, foo het nood 
mogt doen , altijd foud magtig zijn defelve 
fterker te maken: nadien het kan gebeuren , 
dat gy, om Schilderagtig te teikenen , yts 
donkerder foud moeten maken, om eenige 
Houdinge in uwe Teikening te konnen bren* 
gen. By aldien gy nu d’eerfte fchaduwe van de 
mindere donkerheid, hier en daar foo bruin 
gemaakt haddet, als gy kondet, en datze noch¬ 
tans wegens haar plaats, ftand en dag veel moe- 
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de verfchillen , ten opzigt van andere , dié 
noch derker en donkerder moeften zijn, (op 
dat uwe dingen haar behoorlijke kragt mogten 
vertoonen,) lbo foud gyu feer bedroogen vin¬ 
den, en voelen dat’er geen uytkomen aan was. 
Want daar moet geweten worden, dat, met 
wat doffe van kryon men teikend, daar is maar 
een uyterde donkerheid en derkde ligt. Hier¬ 
om moetmen zig van jongs-aan gewennen feer 
lagt, flauw en eenparig te teikenen, en in die 
flaauwigheid , foo veel als doenlijk is, de ver- 
minderinge ofte perfpektijve van donker en ligt, 
flen te brengen : want dus doende fult gy u 
nimmer foo ver verleid vinden , of gy fult’er 
een uytreddinge in konnen te weeg brengen 3 
maar geen agt daarop gevende, fultge uw lig- peminiere 
telijk aan die klip üooten, aan welk den anti j-men of haft 
ken Schilder Euphranor eens jammerlijk fchip- 
breuk leed : want als dien goeden Meefter 
eens de twaalf Opperde Goden wilde af-ma- 
len , heelt hy eerfl Nepiunus aangetad , be- 
dedende daar aan de uytvoerigde kragt der 
Teiken-en Schilderkunde, hem wel en flerk 
koloreerende : maar komende aan de andere , 
en voornamentlijk aan Jupiters beeld , voel¬ 
de hy wel, dat in defen , om verdandig fijn 
werk te eindigen , veel meer kragt en herlijk¬ 
heid vereid wierd dan in Neptunus , aan 
welke hy ’t vermogen van fijn kond al ten 
einde gefchilderd had j invoegen Euphranor hem 
bedrogen vond \ en leerde te laat dat hy quade 
gilling gemaakt habde. Want om dat hy de 
mindere dingen op het uytterde hadde derk 
en kragtig gemaakt, was het onmogelijk dat 
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hy de meerdere daar boven quam te verhef- 
, fen. 

Tc letten dat- 0 , , . . . , 
men in ’top- 000 moetmenook gedurig arbeiden, om in 
Tcikcning1 ^et op-teikenen fijn werk in een eenparigen 
eenparig en Itand te houden , invoegen het eene niet ver 
iauhoud0' k°ven bet andere fchreeuwt, en de Teikening 

fchijnd vol donkere en ligte vlekken te zijn : 
maar het donkerde moet zig by het minder 
donker, en het minder donker by het vlakke 
van den grond des papiers, of by eenige half- 
fchaduwe en twijffelagtige fommerheden, en 
de hoogfels en iterklte ligtenvan de vlakke da¬ 
gen eenparig, fondereenige baldadige worlte- 
ling, by malkander houden j of anderfints ful- 
je leer haalt, in een kabbelige in plaats van 
een knobbelige manier, en in hardigheid en 
wreedheid vervallen zijn * en dan werd door 
het langwijlig verbeteren, den weg gebaand, 
om aan ’tknoeijen en wroeten te komen, en 
eindeling niets gedaan hebben dat goed heeten 
kan. Op de grond-papieren moetmen even al- 
foo met de Hoogfels doen* men moetze noit, 
infonderheid daarmen veel Hoogenmoet, foo 
ligt of Iterk maken, datmen gebrek fou heb¬ 
ben , defelve noch ligter te maken 5 en zijn 
daar in ook al verfcheide dingen waar te 
nemen. Sommige maken in het teikenen , 
(felfs eerze eenen valt of beltendigen omtrek 
hebben) de Hoogfels eer 11, te weten de voor- 
naamlle , en alsdan beginnen fy allengskens 
valte omtrekken en de fchaduwen te maken, 
en krijgen alfoo voor eerlt een Generaal in ha¬ 
re Teikening j die fy dan met hoogen , fcha¬ 
duwen, betrekken en toetfeeren, voorts uyt- 

voeren. 
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voeren. Andere betrekken hare dingen vad en 
eel om, en voeren die dan voorts met alle be¬ 
hoorlijke fchaduwen uyt, fettende daar alleen 
op ’t laade hier en daar een hoogfel in 5 wel- * 
lce manieren beide goed zijn, wanneer de vlak¬ 
heid , en wat daar voorts ontrent moet geob- 
ferveert worden, wel is in agt genomen: en 
daar toe kan de eerde manier noch wel de vei- 
ligde genaamd worden. Anderfints is daar Teer 
weinig aangelegen, wat eerit of laaft of door 
malkander gedaan word > maar het is raadlaam 
wanneermen op de grond-papieren na Teike- 
ningen of Schilderyen teikend , datmen de 
even-gelijkheid van donker en ligt 5 door een 
en deielve manier en handeling navolgt, en in- 
fonderheid voor die noch groote voortgang 
foeken te doen, en de kun ft van navolgingno- 
dig hebben. Rakende egter het teikenen na waarneming 
Schilderyen in ’tbyfonder , daar ontmoetmen ^a^dkenen 
veel aandootelijke klippen, en valfche ligten, van goede 

die de onvade dapper verleiden konnen : want Schlldcryen- 
doordien daar in, van wegen de verfcheident- 
heid der verwenen kundige koloreering, foo 
wel geen onderfcheid kan gemaakt worden, 
tuflchen ligt en wat minder ligt , en by ge¬ 
volg ook niet van de fchaduwen, is’et noodig 
datmen de volgende lefle wel in agt neemd. 

Eerfl, let wel welk en hoedanig het fterk- 
fle ligt van uw gantfche ft uk is 5 en foo mede 
van de donkerde fchaduwen 5 cnde en maakt 
geen Hoogfels of ligt dat gy alleen aanfiet, 
maar let t’elkens wederom op het derkde, en 
op alle andere ligten die als eenig ligt konnen 
aangemerkt worden, hoe veel het daar van in 

K 5 min- 
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minderheid of in meerderheid verfchild. Siet 
ook gedurig , wanneer u eenige ligten in ’t 
oog blakeren, de reden van dat ligt wel te ver¬ 
baan, op dat gy regt mogt weten , door wat 
daad of trap van koleur zig dat foo ligt ver¬ 
toond , of het niet is'om dat het zig rondom in 
eenige donkerheid befet vind 5 want gy daar 
door dikwils kond misleid en bedrogen wor¬ 
den 'y meenende foo een partye foo helder te 
zijn* dat gy foud meenen een Hoogfel te ma¬ 
ken -y maar ’t felve nauwkeuriger onderfoeken- 
de, en aan de kragt van’tvoornaamfte ligt ge- 
toetfl hebbende, zulje dikwils bevinden, dat 
gy ter nauwer noodde vlakke grond van 'tpa¬ 
pier foud mogen laten, ja fomtijds lugtjens o- 
verfchaduwen moeten. Soodanigen kragt geeft 
de donkerheid , wanneer daar eenig ligt in ’t 
midden van haar veld, of heel na-by ftaat. 
Van gelijke, foo eenige donkerheid in ’t mid¬ 
den van het ligt {laat, fyfaluveel fterkcr ver- 
toonen, dan fy in der daad is. Hierom moet- 
men in het teikenen gedurig ligt tegen ligt, 
en donker tegen donker, in vergelijkinge fien> 
en gy fult, als na eenen gewillèn regel, de 
kragt van yder fchaduwe en ligt, in alle ver- 
fcheide kolorijten konnen by ’toog afpeylen , 
en die proportioneel in uwe Teikening bepa¬ 
len : invoegen de felve Houdinge en generale 
deugd van uw Principaal, daar in fal konnen 
gefien worden. Infonderheid diend defe waar¬ 
neming alsmen voor-heeft, de gantfche deugd 
der Schilderye, en niet alleen de ordinantie 
flegts te maken fa-la, fooze vald. Wanneermen 
nu in twijffel is, ofmen van fijn Principaale 

aangaande, 



tot d’Algemeene TeYKENKONST. Iƒ I 

aangaande de ligten en fchaduwen, aiweloor- 
deeld, foo moet men zig felven met een nader 
onderfoek voldoen j gelijk dat dan ook alder- 
gelukkigft gevonden word, wanneermen fijn 
Principaal, met een fchemer-oog, of half toe¬ 
genepen gefigt aanfiet: want dewijl gy de din¬ 
gen alsdan gelijk als in een duiftere milt be- 
fchoud , foo komen de fterkfte ligten en 
fchaduwen haar langft , en beter als de min¬ 
dere, op te doen, en meefter te blijven, daar 
de anderen van fwakker natuure, al na proportie 
meer en meer verdwijnen, en als in de gezei- 
de miftagtigheid haar te verfchuilen. En ge¬ 
lijk de Teikenkonft gemeenlijk haar uyterfte 
vermogen aan de Schilderkonft pleeg te hefte¬ 
den , luft ons ook yets daar van in ’t volgen¬ 
de Stukje t’ ontwerpen , dat mogelijk eenige 
foo veeel te voegfaamer hier aan lal fchijnen te 
volgen, als wy ’t beknopt, en met kleinen 
omflag gedaan hebben. 

E Y N D E. 
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